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Szanowni Paƒstwo,
Oddajemy w Paƒstwa r´ce kolejny, ju˝ trzeci numer biuletynu SHL w 2009 roku. Zamieszczamy w nim aktualne
informacje dotyczàce najgroêniejszych patogenów, które pojawiły si´ w Polsce w ostatnich miesiàcach, Klebsiella
pneumoniae KPC oraz wirusa grypy A H1N1. W aktualnym numerze znajdziecie Paƒstwo aktualne wytyczne
post´powania z pacjentami z zaka˝eniami wywołanymi tymi drobnoustrojami, jak równie˝ bie˝àce dane
epidemiologiczne. W sekcji prawnej przedstawiamy do Paƒstwa informacji najnowszy projekt rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia nowelizujàcy wymagania jakie powinny spełniaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym zakłady opieki
zdrowotnej. Projekt ten został poddany społecznym konsultacjom i obecnie wchodzi w koƒcowà faz´ przygotowania.
Zapraszamy równie˝ do udziału w kolejnej, IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Starych Jabłonkach, która
b´dzie poÊwi´cona w du˝ej cz´Êci problemom zaka˝eƒ szpitalnych i prewencji poprzez właÊciwe procedury dekontaminacji a tak˝e szczepienia ochronne. Podczas konferencji zaplanowano trzy sesje warsztatowe umo˝liwiajàce bli˝szy
kontakt z wykładowcami oraz wi´cej czasu na dyskusj´ i wymian´ doÊwiadczeƒ. Mamy nadziej´, ˝e nowe propozycje
b´dà dla Paƒstwa inspirujàce.
W dalszym ciàgu zapraszamy do dyskusji oraz zadawania pytaƒ na stronie internetowej SHL www.shl.org.pl,
a tak˝e rejestracj´ na nowej platformie komunikacji w epidemiologii szpitalnej www.epikom.pl.
Zapraszamy!

w imieniu Zarzàdu
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Dr med. Pawe∏ Grzesiowski
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OPORNOÂå NA KARBAPENEMY U KLEBSIELLA
PNEUMONIAE KPC+
Marta Kania-Pudło
Sekcja Higieny i Epidemiologii,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Klebsiella pneumoniae – charakterystyka
Klebsiella pneumoniae, nale˝àca do pałeczek Gramujemnych z rodziny Enterobacteriaceae, stanowi wa˝ny
czynnik etiologiczny zaka˝eƒ zarówno szpitalnych jak
i pozaszpitalnych. Zaka˝enia domowe dotyczà najcz´Êciej osób obcià˝onych chorobami przewlekłymi, takimi
jak cukrzyca, alkoholizm, przewlekła obturacyjna choroba płucna oraz ludzi starszych. Zaka˝enia te zalicza si´
do zaka˝eƒ oportunistycznych, czyli powiàzanych
z osłabieniem działania układu odpornoÊciowego, niezale˝nie od przyczyn tego defektu. Klebsiella pneumoniae pełni równie˝ znaczàcà rol´ wÊród czynników etiologicznych infekcji szpitalnych, a łatwoÊç z jakà rozprzestrzenia si´ w oddziale oraz zdolnoÊç do nabywania
opornoÊci na szereg leków przeciwdrobnoustrojowych
powoduje, ˝e w ostatnich latach problem zaka˝eƒ spowodowanych Klebsiella spp. zajmuje du˝à uwag´
zarówno klinicystów, jak równie˝ zespołów zaka˝eƒ szpitalnych.
Bakteria ta posiada liczne czynniki zjadliwoÊci, mi´dzy innymi czynniki adhezyjne (fimbrialne oraz niefimbrialne) bioràce udział w przyleganiu do komórek oraz
inwazji tkanek, otoczk´ polisacharydowà utrudniajàcà
fagocytoz´ przez komórki ˝erne, LPS (lipopolisacharyd)
– endotoksyn´ o znaczàcej roli w patogenezie wstrzàsu
septycznego i inne, ułatwiajàce zaka˝enie człowieka.
Naturalnym miejscem bytowania Klebsiella pneumoniae u ludzi jest przewód pokarmowy, mo˝e te˝ ona
wyst´powaç w gardle oraz na skórze. W przypadku szpitalnych pacjentów nie otrzymujàcych antybiotyków
wykrywa si´ pałeczki Klebsiella spp. u 2-19% osób,
zale˝nie od sanitarnych warunków panujàcych w szpitalu. Szpitalni pacjenci otrzymujàcy antybiotyki sà trzykrotnie cz´Êciej nosicielami tych bakterii ni˝ osoby spoza
Êrodowiska szpitalnego. Cz´stoÊç kolonizacji i jej inten-

sywnoÊç narasta wraz z długotrwałoÊcià okresu hospitalizacji. Poza organizmem człowieka bakteria ta ma zdolnoÊç prze˝ywania na nieo˝ywionych powierzchniach,
a zwłaszcza w siedliskach wilgotnych i wodnych (np.
ska˝one płyny infuzyjne wielokrotnie u˝ywane jako rozpuszczalnik leków).
W kontroli zaka˝eƒ szpitalnych najwi´ksze znaczenie
ma rezerwuar Klebsiella pneumoniae w przewodzie
pokarmowym pacjenta oraz przenoszenie bakterii przez
r´ce personelu na kolejnego chorego.
Postacie kliniczne zaka˝eƒ szpitalnych
Klebsiella pneumoniae powoduje zaka˝enia szpitalne
najcz´Êciej u chorych obcià˝onych ryzykiem zaka˝enia
oraz poddanych ró˝nym procedurom inwazyjnym. Jest
czynnikiem etiologicznym: zapalenia płuc, szczególnie u
chorych, u których stosuje si´ wspomaganie oddychania, zaka˝enia miejsca operowanego, bakteriemii i
sepsy, równie˝ odcewnikowej, zaka˝enia układu moczowego u chorych z drena˝em dróg moczowych oraz
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków;
szczepy produkujàce enterotoksyn´ mogà powodowaç
równie˝ zaka˝enie przewodu pokarmowego. Nierzadko
równie˝ zaka˝enia Klebsiella pneumoniae przebiegajà w
formie ognisk epidemicznych, najcz´Êciej wywoływanych przez epidemiczne szczepy wielooporne.
OpornoÊç na antybiotyki
Szczepy szpitalne Klebsiella pneumoniae mogà byç
oporne na szereg leków przeciwbakteryjnych. Ostatnio
zjawisko to zacz´to te˝ obserwowaç równie˝ u szczepów wywołujàcych zaka˝enia pozaszpitalne. W du˝ej
mierze jest to skutkiem wieloletniego, intensywnego stosowania, a tak˝e nadu˝ywania leków o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym, na przykład cefalosporyn
III i IV generacji, fluorochinolonów, penicylin z inhibitorami β-laktamaz. Od ponad 20 lat obserwuje si´ u pałe-
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czek Gram-ujemnych, w tym szczególnie cz´sto
u Klebsiella pneumoniae, opornoÊç na cefalosporyny
o szerokich zakresach działania (np. cefotaksym, ceftazydym, ceftriakson), wynikajàcà z wytwarzania β-laktamaz, czyli enzymów rozkładajàcych leki β-laktamowe.
WÊród nich na szczególnà uwag´ zasługujà szeroko
rozprzestrzenione wÊród szpitalnych pałeczek Gramujemnych tzw. β-laktamazy o rozszerzonym spektrum
działania (ESBL). Polska nale˝y do krajów o najwi´kszej
cz´stoÊci wyst´powania ESBL, która wynosi ponad 40%
szpitalnych szczepów Klebsiella pneumoniae. Szczepy
wytwarzajàce ESBL sà oporne na penicyliny, cefalosporyny oraz monobaktamy. W leczeniu, w zale˝noÊci od
rodzaju zaka˝enia, jego przebiegu klinicznego oraz
wyników antybiogramu danego szczepu, stosowane sà
penicyliny z inhibitorami β-laktamaz, karbapenemy lub
leki z innych grup terapeutycznych. Geny kodujàce
enzymy ESBL znajdujà si´ na plazmidach, co powoduje
łatwoÊç przekazywania ich innym bakteriom tego samego gatunku, jak równie˝ pozostałym gatunkom z rodziny
Enterobacteriaceae.
Innym wa˝nym mechanizmem enzymatycznej opornoÊci pałeczek Gram-ujemnych na antybiotyki β-laktamowe jest wytwarzanie tzw. β-laktamaz AmpC na wysokim poziomie. U Klebsiella pneumoniae kodowane plazmidowo AmpC spotykane sà znacznie rzadziej ni˝
ESBL, niemniej ich obecnoÊç skutkuje klinicznie niewra˝liwoÊcià na penicyliny, penicyliny z inhibitorami, niemal wszystkie cefalosporyny oraz monobaktamy.
W leczeniu, spoÊród β-laktamów, do wyboru pozostajà
karbapenemy i cefalosporyny IV generacji, przy czym, ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia opornoÊci na te leki
z innych powodów, wa˝ne jest stwierdzenie wra˝liwoÊci
szczepu w badaniu laboratoryjnym.
OpornoÊç na karbapenemy
Szczególne zaniepokojenie w ostatnim czasie budzi
pojawianie si´ i rozprzestrzenianie wÊród pałeczek
Gram-ujemnych mechanizmów opornoÊci na karbapenemy (imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem).
Nale˝y do nich równie˝ wytwarzanie β-laktamaz zdolnych do rozkładu tych leków, spoÊród których nale˝y
wymieniç trzy grupy enzymów. Najwi´ksze znaczenie
obecnie majà tzw. metalo- β-laktamazy (MBL), obecne
głównie u Pseudomonas spp., ale ostatnio coraz cz´Êciej te˝ u Enterobacteriaceae. Szybko rosnàcà rol´,
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zwłaszcza wÊród pałeczek Acinetobacter spp., odgrywajà tzw. oksacylinazy hydrolizujàce karbapenemy
(CHDL). Wreszcie, szczególnym zagro˝eniem rodzàcym
si´ na naszych oczach sà tzw. β-laktamazy KPC
(Klebsiella pneumoniae carbapenemase). Enzymy MBL
i KPC, oprócz karbapenemów, rozkładajà tak˝e niemal
wszystkie lub wszystkie inne rodzaje β-laktamów.
Wszystkie jednak wymienione β-laktamazy sà bardzo
groêne, poniewa˝ wraz z innymi, współwyst´pujàcymi w
szczepie bakteryjnym mechanizmami opornoÊci, mogà
pozbawiç lekarza i pacjenta prawie wszystkich lub
wszystkich opcji terapeutycznych. W leczeniu nieefektywne staje si´ stosowanie nie tylko β-laktamów, ale równie˝ leków z innych grup przeciwdrobnoustrojowych.
Nowy mechanizm opornoÊci – KPC
Pomimo obserwowanej ró˝norodnoÊci poziomów
opornoÊci szczepów Klebsiella pneumoniae wytwarzajàcych β-laktamazy z grupy KPC (Klebsiella pneumoniae
KPC+) na poszczególne β-laktamy, cz´sto izolowane sà
szczepy ewidentnie niewra˝liwe na wszystkie leki z tej
grupy, włàcznie z karbapenemami. Dysponujàc dodatkowymi mechanizmami, z reguły sà te˝ one oporne na
inne leki przeciwdrobnoustrojowe (wi´kszoÊç aminoglikozydów, fluorochinolony, kotrimoksazol). Stosunkowo
cz´sto w ró˝nych krajach obserwuje si´ szczepy
Klebsiella pneumoniae KPC+ wra˝liwe wyłàcznie na
gentamicyn´, kolistyn´ oraz tigecyklin´. Od roku 2000
rozprzestrzeniajà si´ one w Stanach Zjednoczonych, po
czym stopniowo zacz´ły si´ pojawiaç w Izraelu, Francji,
Grecji, Wielkiej Brytanii, Kolumbii, Brazylii, Puerto Rico i
Chinach; w niektórych sytuacjach sporadyczne izolacje
szczepów Klebsiella pneumoniae KPC+ powiàzano z
podró˝ami pacjentów i ich hospitalizacjami w krajach
wczeÊniej dotkni´tych tym problemem. Pierwsze doniesienia o zaka˝eniach spowodowanych przez Klebsiella
pneumoniae KPC+ w Polsce napłyn´ły ze szpitali warszawskich w 2008 roku. Do tej pory zidentyfikowano
cztery warianty β-laktamaz KPC (KPC-2 – KPC-5), ró˝niàce si´ mi´dzy sobà zaledwie pojedynczymi aminokwasami. Ró˝nice te mogà wpływaç na poziom wartoÊci
minimalnego st´˝enia hamujàcego (Minimal Inhibitory
Concentration-MIC)
ró˝nych
karbapenemów.
Niezale˝nie jednak od zró˝nicowania wartoÊci MIC,
uwa˝a si´, ˝e obecnoÊç KPC w szczepie bakteryjnym
skutkuje klinicznie jego niewra˝liwoÊcià na wszystkie kar-
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bapenemy. Dlatego prawidłowe wykrywanie enzymów
KPC w laboratorium mikrobiologicznym ma kluczowe
znaczenie w terapii zaka˝eƒ oraz kontroli zaka˝eƒ szpitalnych.
Lokalizacja plazmidowa genów kodujàcych β-laktamazy KPC umo˝liwia ich przekazywanie innym gatunkom. W laboratorium kilkakrotnie uzyskiwano transfer
genów KPC do Escherichia coli, od pacjentów zaÊ izolowano wytwarzajàce KPC szczepy Klebsiella oxytoca,
Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Citrobacter
freundii, Proteus mirabilis, Serratia marcescens,
Salmonella enterica, a tak˝e Pseudomonas aeruginosaGram-ujemnej pałeczce niefermentujàcej.
Zagro˝enie epidemiologiczne
Klebsiella pneumoniae KPC+ stanowi obecnie jedno
z najwi´kszych zagro˝eƒ epidemiologicznych dla polskich szpitali. Bakteria rozprzestrzenia si´ wÊród chorych
poczàtkowo kolonizujàc przewód pokarmowy,
a w sprzyjajàcych warunkach, takich jak intubacja, tracheostomia, cewnikowanie układu moczowego, chemioterapia, zabiegi operacyjne oraz inne, powoduje
zaka˝enia. Mo˝liwoÊci leczenia infekcji sà bardzo zaw´˝one – jak wspomniano wy˝ej, szczepy Klebsiella pneumoniae KPC+ cz´sto wra˝liwe sà jedynie na gentamicyn´ (czasami równie˝ na amikacyn´), kolistyn´ oraz tigecyklin´. Ponadto, kolonizujàc przewód pokarmowy,
drobnoustrój wielokrotnie nie wywołuje ˝adnych objawów klinicznych zaka˝enia, co stwarza trudnoÊci
w stwierdzeniu zwiàzku epidemiologicznego pomi´dzy
przypadkami zaka˝eƒ i efektywnych działaniach dà˝àcych do przerwania dróg transmisji.
Szpitalne ognisko epidemiczne spowodowane
Klebsiella pneumoniae KPC+ zazwyczaj zwiàzane jest
z rozprzestrzenieniem si´ szczepu epidemicznego
w oddziale lub w szpitalu na skutek nieprawidłowoÊci
w procesach dezynfekcji powierzchni, sprz´tu i ràk personelu, co poczàtkowo prowadzi do kolonizacji przewodu pokarmowego chorych, a nast´pnie wzrostu liczby
zaka˝eƒ, których czynnikiem etiologicznym jest ten
drobnoustrój. Zachorowania mogà utrzymywaç si´
w dłu˝szym okresie, w zale˝noÊci od kolonizacji przewodu pokarmowego oraz od obecnoÊci czynników ryzyka
zaka˝enia u chorych. Uszczelnienie procedur zwiàzanych z dekontaminacjà sprz´tu i powierzchni, zaostrzenie zasad zapobiegania zaka˝eniom (właÊciwy sposób

u˝ywania r´kawiczek jednorazowych, dezynfekcja ràk,
aseptyka podczas wykonywania i utrzymywania procedur inwazyjnych u chorych), aktywne poszukiwanie nosicieli oraz- co bardzo wa˝ne- izolacja lub kohortacja
pacjentów zaka˝onych i skolonizowanych szczepem
wieloopornym wraz z przeznaczeniem specjalnego personelu dla izolowanych chorych, jest niezb´dnym post´powaniem prowadzàcym do ograniczenia nowych kolonizacji oraz zaka˝eƒ Klebsiella pneumoniae KPC+.
Działania te wymagajà du˝ych nakładów finansowych,
poniewa˝ rutynowe, cz´ste badanie nosicielstwa
u pacjentów, zatrudnienie dodatkowego personelu
medycznego oraz stworzenie warunków izolacji chorych
jest kosztowne. DoÊwiadczenia innych krajów wskazujà
jednak, ˝e tylko szerokie działania kontroli zaka˝eƒ szpitalnych prowadzà do ograniczenia nowych zachorowaƒ.
Pojawienie si´ Klebsiella pneumoniae KPC+ nawet
u jednego chorego w oddziale oznacza stan alarmowy
dla szpitala. Wynika to z zagro˝eƒ klinicznych zwiàzanych
ze szczególnà wieloopornoÊcià tych bakterii, zaobserwowanym w Stanach Zjednoczonych i Izraelu niezwykle
szybkim tempem ich epidemicznego rozprzestrzeniania
si´ na terenie pojedynczego szpitala i mi´dzy szpitalami
oraz ryzykiem przekazania genu opornoÊci innym szczepom i gatunkom bakterii. Najcz´Êciej sà to zaka˝enia
endogenne szczepem nabytym wczeÊniej w szpitalu.
Lekarz otrzymujàc wynik antybiogramu, po ocenie gatunku i lekoopornoÊci, powinien wdro˝yç odpowiednie
leczenie chorego, a tak˝e zastosowaç si´ do procedury
izolacji w danym szpitalu. Nie bez znaczenia jest równie˝
przepływ informacji pomi´dzy pracownikami oddziału,
poniewa˝ lekarz, a w przypadku bakterii wieloopornych
tak˝e zespół zaka˝eƒ szpitalnych, to cz´sto jedyni
odbiorcy wyniku badania mikrobiologicznego. Wiedza
o zagro˝eniu dla chorych i personelu znacznie ułatwia
prac´ oraz ogranicza liczb´ nowych zachorowaƒ.
Post´powanie przeciwepidemiczne w szpitalu
w przypadku wykrycia Klebsiella pneumoniae KPC+
W przypadku wyhodowania Klebsiella pneumoniae
KPC+ z materiału biologicznego od chorego pracownia
mikrobiologiczna powinna:
–
zawiadomiç lekarza leczàcego o nietypowym
mechanizmie opornoÊci oraz zaw´˝onym
doborze antybiotyków w leczeniu zaka˝enia,
–
zawiadomiç zespół zaka˝eƒ szpitalnych o zaka˝eniu i zagro˝eniu epidemiologicznym zwiàza-

8
Biuletyn 2009, 4 (37)

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

nym z posiadaniem przez szczep genu KPC,
zachowaç izolat do dalszych badaƒ, w tym
badaƒ molekularnych.
Do zadaƒ zespołu zaka˝eƒ szpitalnych nale˝y:
–
zapoznanie personelu z zagro˝eniami zwiàzanymi z Klebsiella pneumoniae KPC+ (rodzaje
zaka˝eƒ, rola kolonizacji przewodu pokarmowego, sposób rozprzestrzeniania, dobór antybiotykoterapii, rola dezynfekcji ràk oraz dezynfekcji
powierzchni i sprz´tu oraz inne zagadnienia),
–
zalecenie rodzaju i zasad izolacji chorego
w oddziale (izolacja kontaktowa; wyjàtkowo izolacja kropelkowa w przypadku zapalenia płuc
spowodowanego przez Klebsiella pneumoniae
KPC+ w trakcie procedury odsysania dróg
oddechowych, toalety jamy ustnej oraz zabiegów indukujàcych kaszel),
–
zalecenie pobrania wymazu z odbytu, wymazu
z gardła oraz ze skóry w kierunku Klebsiella
pneumoniae u zaka˝onego w celu okreÊlenia
nosicielstwa Klebsiella pneumoniae KPC+,
–
zalecenie poszukiwania innych osób zaka˝onych oraz nosicieli Klebsiella pneumoniae
KPC+ wÊród chorych hospitalizowanych, czyli
zalecenie badaƒ mikrobiologicznych materiałów biologicznych w przypadku zaka˝eƒ objawowych oraz wymazów z odbytu, wymazu
z gardła oraz ze skóry w kierunku nosicielstwa
Klebsiella pneumoniae u wybranych chorych
w zale˝noÊci od stopnia nara˝enia na zaka˝enie
lub kolonizacj´,
–
zalecenie kohortacji skolonizowanych i zaka˝onych chorych wraz z przeznaczeniem specjalnego personelu do opieki nad tymi chorymi,
–
rozwa˝enie wskazaƒ do badania transmisji
drobnoustrojów przez r´ce u personelu (test
r´kawiczkowy),
–
nadzór nad wykonaniem wy˝ej wymienionych
zaleceƒ w oddziale,
–
wpis chorych zaka˝onych i skolonizowanych do
rejestru szczepów alarmowych oraz rejestru
zaka˝eƒ szpitalnych,
–
udokumentowanie działaƒ przeciwepidemicznych.
Do zadaƒ personelu oddziału zalicza si´:
–
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–
–

prawidłowe leczenie chorego,
uszczelnienie procedur dezynfekcji ràk, sprz´tu
oraz powierzchni,
–
wdro˝enie izolacji chorego oraz dostosowanie
si´ innych zaleceƒ zespołu zaka˝eƒ szpitalnych,
–
wpisanie w kart´ wypisowà chorego informacji
o wykryciu lub kolonizacji Klebsiella pneumoniae KPC+ oraz- na podstawie wyniku antybiogramu- o mo˝liwych opcjach terapeutycznych
w leczeniu ewentualnych zaka˝eƒ.
Rola badaƒ molekularnych
Badania molekularne izolatów uzyskanych od zaka˝onych oraz skolonizowanych chorych pozwalajà jednoznacznie potwierdziç obecnoÊç β-laktamazy KPC
(w razie potrzeby te˝ okreÊliç wariant enzymu) oraz pomagajà stwierdziç lub wykluczyç pokrewieƒstwo poszczególnych izolatów (stwierdziç lub wykluczyç wystàpienie ogniska epidemicznego). Odgrywajà tym samym du˝à rol´
w dochodzeniu epidemiologicznym w ognisku zaka˝eƒ.
Warunkiem badaƒ molekularnych izolatów jest ich zachowywanie w pracowni mikrobiologicznej.
Post´powanie w przypadku rozprzestrzenienia si´
Klebsiella pneumoniae KPC+ wÊród pacjentów
innych oÊrodków
ObecnoÊç Klebsiella pneumoniae KPC+ w ró˝nych
szpitalach, a tak˝e domach opieki społecznej prowadzi
do ryzyka przyj´cia na oddział chorego, b´dàcego bezobjawowym nosicielem tego drobnoustroju. JeÊli dojdzie
do zwi´kszenia cz´stoÊci izolacji KPC, na co wskazujà
dotychczasowe doÊwiadczenia innych krajów, kolejnym
krokiem b´dzie rutynowe badanie w kierunku kolonizacji
przewodu pokarmowego przy przyj´ciu do szpitala.
Kwalifikacja do badania stanie si´ uzale˝niona od
poprzednich hospitalizacji w okresie kilku miesi´cy
przed przyj´ciem chorego do szpitala.
Wnioski
Pojawienie si´ szczepów Klebsiella pneumoniae
wytwarzajàcych β-laktamazy z rodziny KPC (Klebsiella
pneumoniae KPC+) jest nowym, niezwykle groênym zjawiskiem w polskich szpitalach. Dzi´ki enzymom KPC sà
one oporne na karbapenemy i praktycznie wszystkie
pozostałe antybiotyki β-laktamowe, a ponadto nagminnie wykazujà te˝ opornoÊç na leki z innych grup terapeutycznych. Cechy te znacznie lub niemal całkowicie
ograniczajà mo˝liwoÊci leczenia zaka˝enia. Dodatkowo,
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łatwe epidemiczne szerzenie si´ szczepów Klebsiella
pneumoniae KPC+ wÊród chorych (tak˝e w skali miasta, regionu lub kraju) oraz ryzyko przekazywania genu
KPC innym szczepom i gatunkom bakterii wymaga
wyjàtkowo intensywnych działaƒ, których celem jest kontrola zaka˝eƒ i kolonizacji Klebsiella pneumoniae KPC+
w szpitalach ju˝ dotkni´tych tym problemem oraz niedopuszczenie do rozprzestrzenienia si´ tych szczepów do
innych oÊrodków.
Z ostatniej chwili (przyp.red.)
Według danych Krajowego OÊrodka ds LekoopornoÊci Drobnoustrojów pierwsze izolaty pojawiły si´
w maju 2008 r., a obecnie w Polsce Klebsiella KPC+
została wykryta w 10 szpitalach w Polsce (woj. mazowieckie, pomorskie, małopolskie) – wyizolowano łàcznie
około 100 szczepów.
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PANDEMIA GRYPY TYPU A/H1N1v – ZAGRO˚ENIE
DLA SZPITALI?
Anna Âwiàtecka
Główny Inspektorat Sanitarny

W dniu 11 czerwca 2009 r. Margaret Chan – Dyrektor Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemi´ grypy
wywołanà wirusem typu A/H1Nv. W swoim stanowisku podkreÊliła, ˝e ta decyzja – podj´ta we współpracy z wirusologami i epidemiologami – nie wynikała ze zmiany sytuacji epidemiologicznej w jednym kraju lub regionie Êwiata lecz zwiàzana była z wystàpieniem zdarzeƒ, które miały miejsce na całym Êwiecie. Decyzja ta została podj´ta z uwzgl´dnieniem
nowych definicji dotyczàcych poszczególnych faz pandemii (Tab.1).

Tab. 1 (Fazy pandemii wg WHO)
Faza pandemii
Faza 1

Faza 2

Opis
Brak zg osze dotycz cych informacji nt. zaka e u ludzi wirusami kr

cymi w populacji zwierz t

Wirusy kr ce u zwierz t zarówno domowych, jak i dzikich, s przyczyn zaka e u ludzi i dlatego
uznawane s za wirusy o potencjale pandemicznym.

Faza 3

Reasortant zwierz cych lub zwierz cych i ludzkich wirusów grypy powoduje pojedyncze przypadki lub
ma e ogniska choroby u ludzi, ale nie stwierdza si utrzymuj cej si transmisji wirusa z cz owieka na
cz owieka.

Faza 4

Potwierdzona transmisja wirusa (reasortanta wirusów zwierz cych, b d ludzkich i zwierz cych) z
cz owieka na cz owieka, mog ca powodowa utrzymuj ce si epidemie choroby.

Faza 5

Faza 6

Okres po szczycie
pandemii
Mo liwa kolejna fala
pandemii

Okres
post pandemiczny

Ten sam wirus opisany w fazie 4 powoduje utrzymuj ce si epidemie w dwóch lub wi cej krajach w
jednym regionie WHO.

Uwzgl dniaj c kryteria fazy 5, ten sam wirus powoduje utrzymuj ce si epidemie w przynajmniej jednym
kraju, le cym w innym regionie WHO ni region uwzgl dniony w fazie 5.

Poziom zachorowa w wi kszo ci krajów z w a ciwym systemem nadzoru obni a si poni ej poziomu
szczytowego.

Poziom zachorowa w wi kszo ci krajów z w a ciwym systemem nadzoru wzrasta ponownie.

Poziom aktywno ci grypy powraca do poziomu charakterystycznego dla grypy sezonowej w wi kszo ci
krajów z odpowiednim nadzorem.
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Ogłoszenie 6 fazy pandemii oznacza, ˝e utrzymujàca
si´ transmisja wirusa z człowieka na człowieka potwierdzona została w wi´cej ni˝ w jednym regionie WHO.
Wirus grypy typu A/H1N1v, który był przyczynà zaka˝eƒ
potwierdzonych w kwietniu 2009 r. w krajach Ameryki
Północnej, w ciàgu 6 tygodni rozprzestrzenił si´ na
wszystkie Regiony WHO i został potwierdzony w ponad
70 krajach Êwiata. Wiadomo jest, ˝e w trakcie poprzednich pandemii, wirus rozprzestrzenił si´ na cały Êwiat
w ciàgu 6-9 miesi´cy.
Wirus grypy typu A/H1N1v to wirus, który nigdy wczeÊniej nie krà˝ył w populacji ludzkiej. W swoim genomie
zawiera fragmenty genomu wirusów Êwiƒ, ludzi i ptaków.
Wyst´powanie tego wirusa potwierdzono równie˝
u zwierzàt. Według danych z dnia
28 sierpnia 2009 r. wynika, ˝e słu˝by weterynaryjne
potwierdziły przypadki zaka˝eƒ tym wirusem u Êwiƒ
w Kanadzie oraz indyków w Chile.
WHO na podstawie danych zgromadzonych podczas
pierwszych miesi´cy trwania pandemii, ocenia jà jako
umiarkowanà, co oznacza, ˝e u wi´kszoÊci osób, u których potwierdzono zaka˝enie, choroba miała przebieg
łagodny. Osoby te szybko powracały do zdrowia, niekiedy nawet bez koniecznoÊci leczenia i hospitalizacji.
Ci´˝szy przebieg wyst´pował głównie u osób cierpiàcych na choroby przewlekłe (m.in. astma, cukrzyca, cho-

roby serca, otyłoÊç). Zwi´kszone ryzyko wystàpienia
powikłaƒ stwierdzono równie˝ u kobiet w cià˝y.
Znajduje to równie˝ potwierdzenie w danych dotyczàcych przypadków, które zostały zdiagnozowane w Unii
Europejskiej, w tym równie˝ w Polsce. U wi´kszoÊci
osób, u których zaka˝enie potwierdzone zostało przez
laboratorium Krajowego OÊrodka ds. Grypy NIZP-PZH
oraz WSSE w Łodzi, stwierdzono łagodny przebieg choroby. Tylko u 1 osoby (na 155 przypadków potwierdzonych w Polsce – dane z dnia 27 sierpnia 2009 r.) wystàpiły ci´˝sze objawy. Osoba ta jednak chorowała przewlekle z powodu innej choroby podstawowej.
Dotychczasowy, stosunkowo łagodny przebieg pandemii, nie mo˝e staç si´ przyczynà bagatelizowania tego
zagro˝enia. Trudno jest przewidzieç jak obecna sytuacja
rozwinie si´ w najbli˝szym czasie. Nie mo˝na zapominaç
o stale krà˝àcym i powodujàcym zaka˝enia u ludzi wirusie grypy ptaków H5N1 oraz wirusach grypy sezonowej.
Krà˝enie tych wirusów w jednym Êrodowisku z wirusem
grypy pandemicznej, mo˝e doprowadziç do powstania
nowego reasortanta, który b´dzie przyczynà trudnych do
przewidzenia skutków, nie tylko zdrowotnych.
Uwzgl´dniajàc równie˝ doÊwiadczenia poprzednich
pandemii pami´taç nale˝y, ˝e mo˝e ona wyst´powaç
w kilku falach, a kolejne fale mogà wywołaç znacznie
powa˝niejsze skutki, ni˝ fala pierwsza.
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Pomimo, i˝ dotychczasowy przebieg pandemii
mo˝na okreÊliç jako umiarkowany, mo˝liwe jest pogorszenie sytuacji epidemiologicznej, np. w zwiàzku z rozpocz´ciem sezonu grypowego. W zwiàzku z tym niezb´dne jest wykorzystanie obecnego czasu na podj´cie
niezb´dnych działaƒ przygotowawczych.
Niezmiernie wa˝ne jest kontynuowanie działaƒ, majàcych na celu zwi´kszenie mo˝liwoÊci reagowania nie
tylko w ramach sektora zdrowia, ale równie˝ w innych
kluczowych resortach w paƒstwie. W działaniach tych
nadal nale˝y braç pod uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia
najgorszego scenariusza, w którym przewidziano,
˝e wskaênik zachorowaƒ mo˝e wynieÊç nawet 30%
(według umiarkowanych scenariuszy dla UE wskaênik
ten wynosi 10-12%). Tab. 2
Powy˝sza tabela obrazujàca najgorszy przewidywalny,
jednak˝e nie wykluczony scenariusz, pokazuje jednoczeÊnie wpływ, jaki pandemia grypy mo˝e mieç na funkcjonowanie szpitali. Wpływ ten wynika nie tylko ze zwi´kszonej ni˝ zwykle liczby osób chorych, ale równie˝ znacznego ograniczenia liczby personelu medycznego. Jak
pokazujà doÊwiadczenia zdobyte m.in. podczas epidemii
SARS zmniejszona liczba personelu wynikaç mo˝e nie
tylko z zachorowaƒ wÊród personelu, ale równie˝
koniecznoÊci opieki nad chorymi członkami rodzin i niezwykle istotnych aspektów psychologicznych. Znane sà
przypadki, kiedy przy niewłaÊciwej kampanii informacyjnej, sprzyjajàcej powstawaniu paniki, personel medyczny
odmawiał realizacji zadaƒ i opieki nad pacjentem.
Dlatego te˝ tak istotne jest zapewnienie przez pracodawc´ dost´pu do najskuteczniejszych Êrodków, słu˝àcych ochronie pracowników ochrony zdrowia. Jak podkreÊla zarówno Âwiatowa Organizacja Zdrowia, Komisja
Europejska, jak i Europejskie Centrum ds. Kontroli
i Prewencji Chorób, ochrona personelu medycznego
powinna byç równie˝ priorytetem na poziomie krajowym.
Ma to swoje odzwierciedlenie w strategiach dotyczàcych
szczepieƒ przeciwko grypie pandemicznej. Zarówno
Âwiatowa Organizacja Zdrowia, jak i na poziomie Unii
Europejskiej, Komitet Bezpieczeƒstwa Zdrowotnego
(HSC), w dokumentach dotyczàcych osób z grup ryzyka, które powinny zostaç zaszczepione w pierwszej
kolejnoÊci, podkreÊlajà koniecznoÊç zabezpieczenia
pracowników opieki medycznej.
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Z całà pewnoÊcià taka kampania szczepieƒ powinna
zostaç przeprowadzona tylko w momencie uzyskania
danych dotyczàcych bezpieczeƒstwa stosowania tego
produktu. Jest to niezb´dne, o czym Êwiadczà równie˝
doniesienia medialne, które mówià, i˝ w niektórych krajach (w tym równie˝ krajach UE), w których przeprowadzono badania sonda˝owe w zakresie stosowania
szczepieƒ przeciwko grypie pandemicznej, około 1/3
piel´gniarek i lekarzy zadeklarowała, i˝ odmówi poddania si´ szczepieniom przeciwko grypie typu A/H1N1v,
tłumaczàc ten fakt troskà o własne bezpieczeƒstwo.
Podczas pandemii grypy problemem dla szpitala
mo˝e byç równie˝ ograniczona dost´pnoÊç zarówno
Êrodków ochrony osobistej, jak i Êrodków farmakologicznych, w tym np. leków antywirusowych. Dlatego kluczowe jest obecnie uÊwiadomienie personelowi skàd
takie Êrodki mo˝na uzyskaç w przypadku ich braków i na
podstawie jakich przepisów prawnych. Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ zdobytych podczas działaƒ zwiàzanych z rozprzestrzenianiem si´ wirusa grypy typu
A/H1N1v wynika, ˝e nie zawsze ta wiedza jest wystarczajàca, co cz´sto doprowadza do nieporozumieƒ
i opóênieƒ w realizacji niezb´dnych działaƒ.
Ponadto – czego nie uwzgl´dniono w tabeli, a co równie˝ ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania szpitali –
nale˝y liczyç si´ ze zwi´kszonym obcià˝eniem placówek
słu˝by zdrowia, wynikajàcym z niepokojów społecznych,
ch´ci uzyskania pomocy lub informacji przez osoby zdrowe oraz niekiedy koniecznoÊcià zintensyfikowania współpracy z mediami w momencie wystàpienia w szpitalu,
wczeÊniej nieprzewidzianego wydarzenia. WłaÊciwa kampania informacyjna prowadzona na poziomie szpitala,
szczególnie przy współpracy z mediami lokalnymi, sprzyja zmniejszeniu obcià˝enia personelu placówki i ułatwia jej
funkcjonowanie podczas ka˝dej sytuacji kryzysowej.
Przygotowania do pandemii grypy prowadzone sà na
całym Êwiecie ju˝ od kilku lat co powoduje, ˝e zwykle
ÊwiadomoÊç personelu w tym zakresie jest wi´ksza ni˝
w przypadku całkowicie nowych zagro˝eƒ (tj. np. SARS).
Jednak˝e ze wzgl´du na dynamicznie zmieniajàcà si´
sytuacj´ epidemiologicznà nale˝y wziàç równie˝ pod
uwag´ koniecznoÊç zorganizowania szkoleƒ dla personelu w celu pogł´bienia wiedzy dotyczàcej tego zagro˝enia, bàdê te˝ zapewnienie dost´pu do najnowszej
specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.
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W 2007 r. Âwiatowa Organizacja Zdrowia opublikowała dokument “A practical tool for the preparation of a
hospital crisis preparedness plan, with special focus on
pandemic influenza” (pod redakcjà Enrico Ravioli). We
współpracy z WHO Ministerstwo Zdrowia opublikowało
edycj´ polskà tego poradnika, która dost´pna jest m.in.
na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Eksperci WHO
przeprowadzili tak˝e szkolenie dla przedstawicieli wybranych szpitali w kraju dla zobrazowania przydatnoÊci
i koniecznoÊci przygotowaƒ placówek słu˝by zdrowia.
W dokumencie tym podkreÊlono koniecznoÊç opracowania planów kryzysowych przez poszczególne szpitale, ale równie˝ wyszczególniono kluczowe obszary,
w których przygotowania nale˝y zintensyfikowaç, aby
zapewniç funkcjonowanie tych placówek podczas pandemii. Zauwa˝yç nale˝y, ˝e w dokumencie, o którym
mowa, uwzgl´dniono zarówno doÊwiadczenia z walki
z grypà ptaków H5N1, jak i poprzednich pandemii, tak
wi´c przedstawione scenariusze nie uwzgl´dniajà pandemii grypy typu A/H1N1v.
UniwersalnoÊç pewnych zało˝eƒ i zaleceƒ powoduje
jednak, ˝e dokument ten mo˝e zostaç wykorzystany
równie˝ w przygotowaniu szpitali do dalszych działaƒ
zwiàzanych z rozprzestrzenieniem si´ wirusa pandemicznego.
W dokumencie wyszczególniono cztery kluczowe
obszary:
– organizacja i zarzàdzanie,
– zasoby ludzkie,
– zapewnienie odpowiedniej opieki chorym,
– dost´pne zasoby.
Dla wszystkich tych obszarów zidentyfikowano element wspólny, jakim jest szeroko poj´ta komunikacja,
która obejmuje zarówno przepływ informacji pomi´dzy
personelem szpitala, komunikacj´ z personelem współpracujàcych placówek medycznych, komunikacj´
z pacjentami i ich rodzinami, jak równie˝ komunikacj´
z przedstawicielami mediów.
W ramach ka˝dego z tych obszarów zidentyfikowano
cele, minimalne standardy, które powinny zostaç zapewnione, aby placówka funkcjonowała sprawnie, zamieszczono równie˝ kluczowe wskazówki, pomocne przy
opracowaniu planów. Dokument uwzgl´dnia równie˝
koniecznoÊç opracowania algorytmów post´powania,

które słu˝yłyby optymalizacji wykorzystania posiadanych
zasobów.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e polska wersja dokumentu nie
obejmuje wszystkich aspektów funkcjonowania szpitali
w kraju i z całà pewnoÊcià wymaga dostosowania do
warunków polskich i specyficznych warunków poszczególnych placówek, jednak˝e mo˝e stanowiç przydatne
narz´dzie słu˝àce usystematyzowaniu czynnoÊci przygotowawczych.
Przygotowania i działania podejmowane w zwiàzku
z rozprzestrzenieniem wirusa grypy typu A/H1N1v
powinny byç kontynuowane przez przedstawicieli sektora zdrowia. Jednak˝e z całà pewnoÊcià powinny zostaç
one połàczone z działaniami innych resortów, na których
funkcjonowanie pandemia mo˝e mieç równie˝ ogromny
wpływ. Wszystkie te działania z całà pewnoÊcià pozwolà
na zwi´kszenie mo˝liwoÊci reagowania i stopnia przygotowania równie˝ do innych sytuacji kryzysowych.
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AKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA NA TEMAT
WYST¢POWANIA WIRUSA GRYPY TYPU A H1/N1
dr med. Paweł Grzesiowski
Narodowy Instytut Leków

W dniu 24.04.2009 władze Meksyk u oraz eksperci
z CDC w USA oficjalnie potwierdzili wystàpienie epidemicznych zaka˝eƒ nowà odmianà wirusa grypy typu A
(H1N1) u mieszkaƒców Meksyku oraz Stanów
Zjednoczonych. Według wst´pnych danych, zwi´kszona
zachorowalnoÊç na zapalenia płuc o nietypowym przebiegu odnotowana została na poczàtku marca 2009
w Meksyku. W czerwcu 2009 r. WHO ogłosiła pandemi´
grypy A H1N1. Obecnie (na dzieƒ 18.09.2009 r.) odnotowano w Unii Europejskiej ponad 52,7 tys. przypadków,
w tym 157 Êmiertelnych (wskaênik umieralnoÊci wynosi
0,29%). Liczba przypadków na całym Êwiecie nie jest
obecnie podawana ze wzgl´du na masowe zachorowania, liczba potwierdzonych przypadków Êmiertelnych
wynosi 3884 (z krajami EU włàcznie).
Wirus odpowiedzialny za powy˝sze zaka˝enia, to
Êwiƒski wirus typu A/H1N1 posiadajàcy w swoim materiale genetycznym elementy wirusa Êwiƒskiego, ptasiego
i ludzkiego. Z dotychczasowych badaƒ wynika, ˝e wirus
jest oporny na amantadyn´ i rimantadyn´, zachowuje
wra˝liwoÊç na oseltamivir i zanamivir. Odnotowuje si´
pierwsze szczepy oporne na oseltamiwir (Tamiflu) (na
dzieƒ 18.09.2009 r. potwierdzono na całym Êwiecie około
25 izolatów opornych).
Wiadomo, ˝e szczepionka przeciw grypie sezonowej
nie chroni przed zachorowaniem wywołanym przez
nowà odmian´ wirusa. W chwili obecnej w USA 3 szczepionki monowalentne przeciw wirusowi A H1N1 przechodzà koƒcowà faz´ badaƒ jakoÊci i bezpieczeƒstwa.
Objawy zaka˝enia dotyczà głównie układu oddechowego z towarzyszàcymi objawami w postaci goràczki,
osłabienia, braku apetytu, kaszlu. W ci´˝kich przypadkach, w szybkim tempie post´puje niewydolnoÊç oddechowa wymagajàca w niektórych przypadkach wentylacji mechanicznej. W fazie poczàtkowej mo˝e wyst´po-

waç katar, bóle gardła, nudnoÊci, wymioty
i biegunka. Choroba atakuje cz´Êciej młodych, uprzednio zdrowych dorosłych. Osoby po 50 roku ˝ycia mogà
posiadaç pewien poziom odpornoÊci przeciw nowemu
wariantowi wirusa. Najgroêniejsze powikłania dotyczà
kobiet w cià˝y, dzieci i młodzie˝y oraz osób
z przewlekłymi schorzeniami, bez wzgl´du na wiek.
Wirus mo˝e przenosiç si´ drogà kropelkowà oraz bezpoÊredni lub poÊredni kontakt z zaka˝onymi osobami.
Pacjentom i osobom z otoczenia nale˝y przekazywaç
informacje, aby w przypadku wystàpienia objawów grypowych unikali bliskiego kontaktu z otoczeniem, przemieszczali si´ w masce, cz´sto myli lub dezynfekowali
r´ce i powierzchnie dotykowe, zasłaniali chusteczkami
jednorazowymi nos i usta podczas kichania
i kaszlu. Personel medyczny przyjmujàcy i opiekujàcy si´
pacjentem z objawami grypowymi powinien pracowaç
w masce oraz r´kawiczkach, a po ich zdj´ciu dezynfekowaç r´ce przy u˝yciu preparatu alkoholowego. Poni˝ej
zamieszczamy zalecenia post´powania zgodnie ze
zmienionà procedurà zatwierdzonà 3.08.2009 r. przez
Min. Zdrowia (www.nfz.gov.pl)
1. Osoba, u której wystàpià objawy grypowe, zgłasza
si´ do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Je˝eli nie
ma mo˝liwoÊci niezwłocznego przyj´cia pacjenta
z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien byç oddzielony od innych pacjentów oczekujàcych w izbie przyj´ç (poczekalni) lub nosiç
maseczk´. Osoba, która ma jeden lub wi´cej objawów
grypy, powinna, w miar´ mo˝liwoÊci, ograniczyç bliskie,
w tym intymne, kontakty z innymi osobami i niezwłoczne
powinna si´ zgłosiç do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Lekarz przeprowadza wywiad, w którym ustala, czy
pacjent w okresie ostatnich 7 dni odbył podró˝ zagra-
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nicznà do jednego z krajów, w których nowa grypa szerzy si´ w populacji albo, czy pozostawał w kontakcie
bezpoÊrednim w tym samym okresie z osobà lub osobami, podejrzanymi o zachorowanie na nowà gryp´
A/H1N1.
3. Po zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta lekarz,
je˝eli podejrzewa zaka˝enie wirusem nowej grypy
A/H1N1 podejmuje decyzj´ o leczeniu w warunkach domowych lub hospitalizacji, bioràc pod
uwag´ stan kliniczny pacjenta.
4. Rekomenduje si´ leczenie w warunkach domowych, je˝eli wskazania lekarskie nie wskazujà na
koniecznoÊç leczenie w warunkach szpitala zakaênego. Leczenie w warunkach szpitala zakaênego
powinno dotyczyç w pierwszej kolejnoÊci ci´˝kich
przypadków zachorowaƒ.
5. Je˝eli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmie decyzje o leczeniu w warunkach domowych,
wdra˝a leczenie metodami skutecznymi dla grypy
sezonowej oraz przekazuje choremu lub jego opiekunom (domownikom) zalecenia dotyczàce opieki
nad chorym na gryp´ w warunkach domowych,
w tym o podstawowych Êrodkach ograniczajàcych
szerzenie si´ zaka˝eƒ (cz´ste mycie ràk, unikanie
kontaktu twarzà w twarz, higiena kaszlu itd). Lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta,
i˝, w przypadku wystàpienia objawów grypowych u
innych domowników - niezwłocznie powinni zgłosiç
si´ do lekarza.
6. Je˝eli lekarz podejmie decyzj´ o koniecznoÊci
hospitalizacji, wówczas kieruje chorego do najbli˝szego szpitala zakaênego (oddziału zakaênego).
W szpitalu przeprowadza si´ diagnostyk´ w kierunku wykrycia wirusa grypy pobierajàc od pacjenta
materiał do badania metodà biologii molekularnej
(RT PCR), zgodnie z instrukcjà Krajowego OÊrodka
ds. Grypy (w załàczeniu) i przesyła do jednego
z laboratoriów wykonujàcych takie badanie (list´
takich laboratoriów prowadzi Główny Inspektorat
Sanitarny). W szpitalu zakaênym obowiàzujà procedury okreÊlone przez Konsultanta Krajowego do
spraw Chorób Zakaênych.
7. Transport osoby, u której wystàpià objawy grypowe
nie powinien odbywaç si´ Êrodkami transportu
zbiorowego. Ârodki transportu u˝yte do przewozu

chorego lub podejrzanego o zachorowanie na
gryp´ powinny podlegaç właÊciwym zabiegom
sanitarno-higienicznym (zmywanie powierzchni
z u˝yciem detergentów itp.)
8. Objawy nowej grypy A(H1N1) sà podobne jak
grypy sezonowej: goràczka, kaszel, ból gardła,
katar, bóle mi´Êni, stawów, głowy, dreszcze, w ok.
25-30% przypadków wymioty i biegunka
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ZAŁO˚ENIA SYSTEMU NADZORU NAD GRYPÑ
SENTINEL ORAZ JEDNOSTKI BIORÑCE
UDZIAŁ W NADZORZE
El˝bieta Płoƒska
WSSE Warszawa

Opracowanie na podstawie wytycznych Krajowego
OÊrodka ds. Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Paƒstwowego Zakładu Higieny

i roczne o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowaƒ
na gryp´ w Polsce i publikuje je m.in. na stronie internetowej WWW.pzh.gov.pl

Nad zachorowaniami i podejrzeniami zachorowaƒ na
gryp´ sprawowany jest nadzór wyłàcznie epidemiologiczny oraz epidemiologiczno-wirusologiczny. W ramach
nadzoru epidemiologicznego lekarze rejestrujà codzienne, tygodniowo i dwutygodniowo ogólnà liczb´ zachorowaƒ oraz podejrzeƒ zachorowaƒ na gryp´ w nast´pujàcych grupach wiekowych 0 - 4, 5 - 14, 15 - 64 i 65 lat
a tak˝e liczb´ i przyczyny skierowania chorych do szpitala, a nast´pnie przesyłajà te dane w okresowych,
zbiorczych meldunkach do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych ( MZ – 55). Na wymienionych
drukach zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne i grupowe
praktyki lekarskie przekazujà meldunki tygodniowe
w okresie od stycznia do kwietnia i od paêdziernika do
grudnia, dwutygodniowe od maja do wrzeÊnia, a w okresie wzrostu liczby zachorowaƒ codziennie.

Nadzór epidemiologiczno-wirusologiczny nad grypà
w systemie SENTINEL został wprowadzony w Polsce
w sezonie epidemiologicznym 2004/2005.
Celem nadzoru jest pozyskiwanie okreÊlonych danych
na temat aktywnoÊci wirusów grypy na danym terenie, w
danej populacji, które obejmujà informacje epidemiologiczne oraz dane wirusologiczne. Na podstawie informacji uzyskanych w systemie SENTINEL, a wi´c jedynie dla
cz´Êci populacji, mo˝liwa jest nast´pnie ocena sytuacji
epidemiologiczno–wirusologicznej w całym kraju.

Na podstawie wymienionych danych oraz danych ze
zgłoszeƒ zgonów nadsyłanych przez lekarzy bezpoÊrednio do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych
sporzàdzane sà sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowaƒ na gryp´ (dzienne/tygodniowe/dwutygodniowe/kwartalne/roczne), które nast´pnie przesyłane sà przez wszystkie wojewódzkie stacje sanitarnoepidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
Na podstawie tych zagregowanych danych Zakład
Epidemiologii NIZP-PZH
przygotowuje Meldunki
Epidemiologiczne dwutygodniowe, kwartalne, półroczne

Jednym z najwa˝niejszych zało˝eƒ nadzoru nad
grypà opartego na systemie SENTINEL, zgodnie
z wymogami European Influenza Surveillance Scheme
(EISS ) i European Centre for Disease Control and
Prevention (ECDC ) jest integracja nadzoru epidemiologicznego z nadzorem wirusologicznym, co oznacza, ˝e
obie formy nadzoru muszà byç prowadzone w tej samej
populacji, gdzie badania laboratoryjne wykonywane
w ramach nadzoru wirusologicznego słu˝à weryfikacji
danych epidemiologicznych. Oznacza to, ˝e lekarze
uczestniczàcy w SENTINELU poza gromadzeniem okreÊlonych danych klinicznych/epidemiologicznych muszà
jednoczeÊnie pobieraç próbki materiału klinicznego do
badaƒ laboratoryjnych.
Nadzór nad grypà SENTINEL powinien byç prowadzony przynajmniej w trakcie sezonu epidemicznego,
a jeÊli to mo˝liwe – w ciàgu całego roku.
Dane epidemiologiczne gromadzone przez lekarzy
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oraz pobierane przez nich próbki trafiajà do właÊciwej
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która
po zebraniu danych od wszystkich lekarzy w SENTINELU z danego województwa przesyła je w formie raportów
tygodniowych do Krajowego OÊrodka ds. Grypy w NIZPPZH. Laboratorium WSSE wykonuje badania laboratoryjne pobranych próbek materiału klinicznego, o wynikach
informujàc lekarza, a dane wirusologiczne tygodniowe
przekazuje do Krajowego OÊrodka ds. Grypy.
1. Jednostki bioràce udział w nadzorze nad grypà
SENTINEL
l

l
l

Lekarze pierwszego kontaktu ( medycyny rodzinnej, pediatrzy, interniÊci ) zatrudnieni w publicznych
lub niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w
liczbie, która obejmuje nadzorem reprezentatywny
odsetek populacji województwa z zachowaniem
reprezentatywnoÊci w obr´bie nast´pujàcych grup
wiekowych: 0-4 lata, 5-14 lat, 15-64 lata i 65 lat.
Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna
Krajowy OÊrodek ds. Grypy (jako koordynator)

2. Zadania lekarzy uczestniczàcych w nadzorze nad
grypà SENTINEL
l

l

l

Rejestrowanie w okresach tygodniowych (poniedziałek – niedziela), zgodnie z kalendarzowà numeracjà tygodni, liczby zachorowaƒ na gryp´/grypopodobnych wg grup wieku: 0 - 4 lata, 5 - 14 lat, 15
- 64 lata, 65 lat, zgodnie z kryteriami klinicznymi
populacji obj´tej tym nadzorem wg wy˝ej wymienionych grup wiekowych.
Przesyłanie tygodniowych danych o liczbie zachorowaƒ na gryp´/grypopodobnych na stosownym
formularzu tygodniowego raportowania danych
epidemiologicznych do WSSE w Warszawie faxem
lub mailem, w pierwszy poniedziałek po zakoƒczonym tygodniu kalendarzowym. Stosowny formularz
zapewnia WSSE.
Pobieranie próbek materiału klinicznego do laboratoryjnych badaƒ diagnostycznych od pacjentów
wykazujàcych objawy grypy/grypopodobne wraz z

l

wypełnieniem stosownego formularza dotyczàcego
pacjenta i pobranych próbek.
Zabezpieczenie pobranych próbek w pozycji pionowej, niezwłoczne umieszczenie i przechowywanie ich w warunkach chłodniczych w temperaturze
+ 2 do + 8 ° C do czasu transportu do WSSE (we
współpracy z personelem Êrednim medycznym).

3. Definicja przypadku grypy
Kryteria kliniczne, zgodne z definicjà Komisji Europejskiej (Commission Decision of 28/IV/2008, 2008/426/EC),
którymi powinni kierowaç si´ lekarze rejestrujàc liczby
zachorowaƒ na gryp´ w nadzorze SENTINEL.
Pacjent spełnia kryteria kliniczne jeÊli stwierdza si´
u niego zachorowanie grypopodobne (ILI – influenza like
illness) i/lub ostrà infekcj´ oddechowà (ARI – acute
respiratory illness)
Zachorowanie grypopodobne to nagłe wystàpienie
objawów chorobowych, w tym co najmniej jeden z objawów ogólnych:
l Goràczka > 38 ° C
l Złe samopoczucie
l Ból głowy
l Ból mi´Êni oraz co najmniej jeden z objawów ze
strony układu oddechowego:
l DusznoÊç
l Kaszel
l Ból gardła
Ostra infekcja oddechowa to nagłe wystàpienie przynajmniej jednego z wymienionych objawów chorobowych:
l Kaszel
l Ból gardła
l DusznoÊç
4. Instrukcja pobierania próbek materiału klinicznego
do badaƒ laboratoryjnych w ramach nadzoru nad grypà
SENTINEL
Materiał nale˝y pobraç od pacjentów, b´dàcych w
ostrym okresie choroby ( najlepiej do trzeciego dnia, ale
nie póêniej ni˝ do piàtego dnia, od wystàpienia obja-
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wów) i wykazujàcych objawy grypy/grypopodobne,
zgodnie z definicjà przypadku.
Od chorego za pomocà trzech jałowych patyczków
wymazowych nale˝y pobraç 3 wymazy:
l Z gardła
l Z prawego nozdrza
l Z lewego nozdrza
Nale˝y stosowaç wyłàcznie sterylne „wymazówki”
oraz zakr´cane probówki z podło˝em transportowym
dostarczone przez WSSE.
Probówki z pobranym materiałem klinicznym nale˝y
przechowywaç w przychodni w pozycji pionowej,
w warunkach chłodniczych w temperaturze + 2 ° C do
+ 8 ° C.
W ciàgu 24 godzin od chwili pobrania materiał zostanie dostarczony do laboratorium w placówce paƒstwowej inspekcji sanitarnej z zachowaniem okreÊlonej pozycji i temperatury w czasie transportu.
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EPIDEMIOLOGIA PRZYPADKÓW ÂMIERTELNYCH
PANDEMICZNEJ GRYPY H1N1 W 2009r.
Magdalena Gudziƒska
WSSE Warszawa

Tłumaczenie za zgodà wydawcy: L Vaillant, G La
Ruche, A Tarantola, P Barboza. Euro Surveill.
2009;14(33).
Artykuł opisuje charakterystyk´ 574 spoÊród przypadków Êmiertelnych zanotowanych w zwiàzku z zachorowaniami na gryp´ H1N1 do 16 lipca 2009 r. Dane z wi´kszoÊci krajów, z wyjàtkiem Australii i Kanady, sugerujà,
˝e osoby w podeszłym wieku mogà byç do pewnego
stopnia chronione przed infekcjà. U przynajmniej połowy
osób, które zmarły, istniała jakaÊ przewlekła choroba
podstawowa. Dwa czynniki ryzyka wydajà si´ byç szczególnie wa˝ne, sà to: cià˝a i choroby metaboliczne (w tym
otyłoÊç, do tej pory nie uwa˝ana za czynnik ryzyka
w przypadkach epidemii grypy sezonowej).
Wprowadzenie
Do tej pory mamy niewiele danych o czynnikach ryzyka, ci´˝kich przypadkach i zgonach zwiàzanych z zaka˝eniem wirusem grypy pandemicznej H1N1 2009.
Oszacowanie i interpretacja współczynników ÊmiertelnoÊci nastr´czajà du˝ych trudnoÊci, przede wszystkim
z powodu kłopotów z dokładnym okreÊleniem wartoÊci
licznika (liczba zgonów) i mianownika (liczba zachorowaƒ) tych współczynników, zwłaszcza, ˝e pandemia
nadal si´ rozwija. Co wi´cej, wiele krajów zarzuciło zliczanie indywidualnych przypadków i systematyczny
screening osób podejrzanych o zachorowanie. Ten artykuł ma na celu opisanie charakterystyki wszystkich zgłoszonych zgonów, oszacowanie współczynników ÊmiertelnoÊci i ustalenie profilu pacjentów z grup zwi´kszonego ryzyka zwiàzanego ze współistniejàcymi schorzeniami, a tak˝e ocen´ mo˝liwych czynników zakłócajàcych.
Metody
Badanie opiera si´ na analizie danych dost´pnych
z okresu do 16 lipca 2009, zebranych przez grup´ prowadzàcà dochodzenia epidemiologiczne we francuskim
instytucie zdrowia publicznego (Institut de Veille

Sanitaire, InVS), przy zastosowaniu dobrze zdefiniowanej metodologii. Dane zbiorcze oraz indywidualne
pochodziły ze sprawdzonych paƒstwowych êródeł (ministerstwa zdrowia, lokalne lub narodowe instytucje zdrowia publicznego, Europejskie Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób, Centrum Kontroli i Zapobiegania
Chorób w Atlancie, USA, Âwiatowa Organizacja
Zdrowia), a uzupełniono je ze êródeł nieformalnych,
kiedy to było konieczne.
Wyniki
Pierwszy (retrospektywnie) potwierdzony zgon miał
miejsce w stanie Oaxaca w Meksyku (poczàtek objawów
4 kwietnia 2009). Do 16 lipca InVS posiadał informacje
o 684 potwierdzonych przypadkach zgonów zgłoszonych na całym Êwiecie od poczàtku pandemii (ryc.1), na
ogółem zgłoszonych 126168 przypadków (ryc.2). Na
tym etapie kraje afrykaƒskie nie zgłosiły ˝adnego zgonu
i w ogóle dostarczyły bardzo mało danych. Dla 574 przypadków zachorowaƒ zakoƒczonych zgonem dost´pne
były dane dotyczàce pacjenta: indywidualne dla 449
przypadków pochodzàcych z 26 krajów, a zbiorcze dla
125 przypadków z Meksyku. JakoÊç i kompletnoÊç
danych dotyczàcych wieku, płci, daty zgonu i informacji
o współistniejàcych schorzeniach ró˝niły si´ znacznie
dla poszczególnych przypadków. Ogólny „wyliczony
współczynnik ÊmiertelnoÊci” (proporcja liczby zgłoszonych zgonów do liczby zgłoszonych przypadków wg.
stanu na dzieƒ 16 lipca 2009) wyniósł 0,6% i wahał si´
pomi´dzy 0,1% a 5,1% w zale˝noÊci od kraju (i od skrupulatnoÊci rejestrowania przypadków Êmiertelnych i całkowitej liczby zachorowaƒ).
Zgony według wieku i płci
Informacja o płci pacjenta była dost´pna dla 503
przypadków z całego Êwiata (257 m´˝czyzn i 246 kobiet;
proporcja płci 1,04). Dane o wieku udało si´ zdobyç dla
468 przypadków Êmiertelnych z całego Êwiata (343 przypadki – informacja indywidualna, 125 osób – dane zbior-
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cze). Zarówno wiek, jak i płeç były znane dla 448 zmarłych. Chocia˝ poprzednie doniesienia sugerowały,
˝e zachorowania na gryp´ pandemicznà H1N1 2009
dotyczyły głównie dzieci, Êrednia i mediana wieku 343
zmarłych poddanych analizie wynosiły 37 lat (zakres
0-85 lat). Wi´kszoÊç zgonów (51%) wystàpiła w grupie
wiekowej 20-49-latków, ale odnotowano istotnà zmiennoÊç pomi´dzy ró˝nymi krajami i kontynentami. Ogółem
wÊród osób w wieku 60 lat i starszych wystàpiło 12%
zgonów, ale np. w Kanadzie było to 36% (głównie kobiety), a w Australii 28%.
Współistniejàce czynniki ryzyka.
Cià˝a
Na dzieƒ 16 lipca 2009, wÊród przypadków Êmiertelnych było 16 kobiet w cià˝y lub połogu (10% wszystkich
udokumentowanych zgonów kobiet oraz 30% wÊród
kobiet w grupie wiekowej 20-39 lat). WÊród tych 16
kobiet dla 8 mamy udokumentowane informacje
o współistniejàcych u nich czynnikach ryzyka ci´˝kiego
przebiegu zaka˝enia (otyłoÊç, choroby układu krà˝enia
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lub schorzenia układu oddechowego, jak astma czy
gruêlica). O statusie zdrowotnym pozostałych 8 zmarłych kobiet nie udało si´ uzyskaç informacji.
Choroby współistniejàce.
Osobnej analizie poddano 354 przypadki zgonów, co
do których dost´pna była informacja zarówno o chorobach współistniejàcych jak i wieku i/albo płci (241 przypadków z indywidualnymi danymi i 113 ze zbiorczymi).
ObecnoÊç albo brak chorób współistniejàcych były udokumentowane dla 241 z 449 (53%) przypadków Êmiertelnych z indywidualnymi danymi. SpoÊród nich 218
osób (90%) miało udokumentowane inne, wczeÊniej istniejàce schorzenia. Dalszej analizie poddano 102 przypadki o znanej płci (80 osób z okreÊlonà chorobà współistniejàcà oraz 22 – bez), a tak˝e 93 przypadki o znanym
wieku (75 osób z „dodatkowymi” schorzeniami i 18 bez).
Współistnienie przewlekłych schorzeƒ było jednakowo
cz´ste u obu płci, ale oczywiÊcie to samo nie dotyczy
rozkładu w grupach wiekowyc. WÊród zmarłych znaczna
cz´Êç małych dzieci (27% z grupy wiekowej 0-9 lat)
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i młodych dorosłych (22% w grupie 20-29 lat) nie miała
˝adnej udokumentowanej choroby współistniejàcej,
podczas gdy a˝ 60% osób powy˝ej 60 r˝ cierpiała na
choroby układu krà˝eniowego lub oddechowego.
Ogólnie najcz´Êciej wyst´pujàcym schorzeniem „dodatkowym” były otyłoÊç i cukrzyca i dotyczyły one osób
zmarłych w grupie wiekowej powy˝ej 20 lat (Âwiatowa
Organizacja Zdrowia definiuje otyłoÊç jako BMI wi´kszy
lub równy 30, ale, jako ˝e zgłoszenia nadsyłano w ró˝nym formacie, a nie ma jednej powszechnie przyj´tej
definicji otyłoÊci u dzieci, nie mo˝emy mieç pewnoÊci, ˝e
do wszystkich przypadków pediatrycznych zastosowano
takà samà definicj´). WÊród 13 zmarłych pacjentów, dla
których były dost´pne indywidualne dane o schorzeniach metabolicznych, 7 przypadków to osoby otyłe,
5 przypadków – chorzy na cukrzyc´, a jedna osoba cierpiała na cukrzyc´ i była otyła. O pozostałych przypadkach nie mamy informacji czy pod sformułowaniem
„schorzenia metaboliczne” kryje si´ cukrzyca, otyłoÊç,
czy oba te stany.
Dyskusja i wnioski
Wi´kszoÊç przypadków opisanych w czasie trzech

pandemii grypy, które wystàpiły w XX wieku, a tak˝e podczas sezonowych epidemii to zaka˝enia nie wymagajàce
hospitalizacji. Wi´kszoÊç opisanych zgonów dotyczyła
osób bardzo młodych, osób w podeszłym wieku, lub tych
ze współistniejàcymi chorobami. Jednak˝e pandemia z
lat 1918-1919 charakteryzowała si´ wysokim współczynnikiem umieralnoÊci dla grupy młodych dorosłych i szacowanym współczynnikiem ÊmiertelnoÊci na poziomie 23%. Nawet przy niskiej ÊmiertelnoÊci, sezonowe coroczne epidemie grypy znaczàco przyczyniajà si´ do wzrostu
ogólnej
chorobowoÊci
i
umieralnoÊci
z szacowanymi 3-5 mln ci´˝kich zachorowaƒ i 250000500000 zgonów na całym Êwiecie. Do tej pory, surowy
współczynnik ÊmiertelnoÊci przypisywany grypie pandemicznej H1N1 2009 szacowany jest na 0,4%, w oparciu o
dane nadzorowe z Meksyku i modelowanie matematyczne. Ten surowy współczynnik umieralnoÊci jest wy˝szy ni˝
przeci´tny dla grypy sezonowej, ale mieÊci si´
w tym samym rz´dzie wielkoÊci. Czy ulegnie to zmianie
przed spodziewanym jesiennym szczytem epidemii na
półkuli północnej – pozostaje niewiadome. Szacowanie
surowego współczynnika ÊmiertelnoÊci w czasie trwania
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pandemii jest ryzykownym przedsi´wzi´ciem. Poza problemem, czy zgon był czy nie był spowodowany zaka˝eniem wirusem grypy, czynnikiem zakłócajàcym jest te˝ to,
˝e poczàtkowo przypadki zachorowaƒ sà rozpoznawane
głównie wÊród osób z ci´˝kim przebiegiem zaka˝enia,
które majà wi´ksze prawdopodobieƒstwo zgonu. To prowadzi do zawy˝enia wyliczonego surowego współczynnika ÊmiertelnoÊci na poczàtku epidemii. Wyliczony surowy
współczynnik ÊmiertelnoÊci stopniowo ewoluuje w miar´
adaptacji systemu zgłaszania przypadków zachorowaƒ
do nowej sytuacji. Kiedy sytuacja nie wymaga ju˝ wyczerpujàcego zgłaszania przypadków, wyliczony surowy
współczynnik ÊmiertelnoÊci znów nieuchronnie wzroÊnie i
grubo przeszacuje rzeczywisty surowy współczynnik
ÊmiertelnoÊci. Szczegółowe badania i tworzenie modeli
pozwalajà na dokładniejsze oszacowanie liczby przypadków. Na dzieƒ 27 maja 2009 w Nowym Jorku było 820
potwierdzonych przypadków, z czego 2 osoby zmarły, co
daje surowy współczynnik ÊmiertelnoÊci 0,2%. Badanie
telefoniczne pozwoliło jednak oszacowaç, ˝e w tym czasie rzeczywista liczba zachorowaƒ w tym 8,3-milionowym
mieÊcie wyniosła około 250000, co daje surowy współczynnik ÊmiertelnoÊci 0,0008%. W Wielkiej Brytanii na
dzieƒ 16 lipca 2009 zgłoszono 28 zgonów wÊród 10649
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udokumentowanych przypadków zachorowaƒ, co daje
wyliczony surowy współczynnik ÊmiertelnoÊci 0,26%.
Jednak instytucje zdrowia publicznego szacujà, ˝e skumulowana liczba przypadków w tym kraju wyniosła w tym
czasie tak naprawd´ 65649 przypadków, co daje oszacowanie surowego współczynnika ÊmiertelnoÊci 0,04%.
Pandemia jednak nie skoƒczy si´ pr´dko i niestety nadal
b´dà wyst´powały w jej przebiegu zgony. Tak, jak
w przypadku wczeÊniejszych pandemii, dane wskazujà,
˝e nie wszystkie grupy wiekowe sà zagro˝one w tym
samym stopniu. W porównaniu z młodszymi grupami
wiekowymi, osoby starsze wydajà si´ byç chronione do
pewnego stopnia przed zaka˝eniem, by mo˝e z powodu
uprzedniego nara˝enia na kontakt ze szczepami podobnymi do wirusa A (H1N1). Jednak gdy ju˝ dojdzie do
zaka˝enia, proporcja zgonów wydaje si´ byç wy˝sza właÊnie w starszych grupach wiekowych. Poczàtkowe oszacowania z Meksyku dotyczàce okresu przed 16 lipca
2009r. pokazujà, ˝e ryzyko zgonu chorych w starszych
grupach wiekowych (powy˝ej 50 r˝) jest wy˝sze (6%
przypadków), ni˝ wÊród dzieci (0-1% zgonów wÊród chorych w wieku 0-19 lat) i wÊród młodych dorosłych (2-4%
zgonów u chorych w wieku 20-49 lat). Dla przynajmniej
49% przypadków z całego Êwiata udokumentowano
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współistnienie „dodatkowej” choroby. Schorzenia najcz´Êciej wiàzane z ryzykiem zgonu sà takie same, jak dla
grypy sezonowej. Niemniej jednak, wÊród czynników
ryzyka dwa wysuwajà si´ na pierwszy plan: sà to cià˝a i
otyłoÊç. Cià˝a jest znanym i udokumentowanym czynnikiem ryzyka ci´˝kiego przebiegu infekcji i zgonu w grypie
sezonowej oraz w poprzednich pandemiach. Rol´ otyłoÊci nale˝y jednak˝e poddaç dalszej analizie w celu ustalenia, czy ryzyko zgonu zwiàzane jest z powikłaniami
wyst´pujàcymi typowo u ludzi otyłych, kiedy ich stan
wymaga intensywnej opieki medycznej, czy z ci´˝kim
przebiegiem zaka˝enia spowodowanym cukrzycà, cz´sto współwyst´pujàcà z otyłoÊcià, czy te˝ otyłoÊç odgrywa szczególnà rol´ w patogenezie ci´˝kiej grypy
A (H1N1), na przykład wpływajàc niekorzystnie na odpo-

wiedê immunologicznà, jak wykazano u gryzoni.
Wszystkie przedstawione informacje pochodzà z oficjalnych êródeł i sà dobrze udokumentowane. Nale˝y jednak
poddawaç je ostro˝nej interpretacji ze wzgl´du na ró˝nà
jakoÊç danych dotyczàcych schorzeƒ współistniejàcych
(szczególnie chorób układu oddechowego wyst´pujàcych przed zachorowaniem na gryp´ H1N1 2009),
a tak˝e małà liczebnoÊç, niekompletnoÊç i niejednolity
format zgłoszeƒ poszczególnych przypadków, przemieszanie danych indywidualnych ze zbiorczymi, dynamik´
epidemii w obr´bie populacji (rozpoczynajàcych si´ np.
od dzieci szkolnych albo od podró˝nych) i ró˝norodne
struktury dotkni´tych populacji. Na przykład okazało si´,
˝e zgony w Kanadzie wydajà si´ szczególnie cz´sto
wyst´powaç wÊród kobiet w starszym wieku. Równie˝
trudnoÊci w okreÊleniu, czy przyczynà zgonu było zaka˝enie wirusem A (H1N1), czy współistniejàca choroba
przewlekła, stanowià istotne ograniczenie. Proporcja
zgonów wÊród przypadków z udokumentowanà współistniejàcà chorobà musi byç interpretowana ostro˝nie ze
wzgl´du na du˝e braki w danych dotyczàcych poszczególnych pacjentów. Mogło równie˝ wystàpiç zakłócenie
powodujàce przeszacowanie wpływu współistnienia innej
choroby, a polegajàce na tym, ˝e istnienie dodatkowych
schorzeƒ mo˝e byç cz´Êciej uwzgl´dniane w zgłoszeniu,
ni˝ ich brak (wÊród przypadków o nieznanym ogólnym
statusie zdrowotnym mo˝e byç tak naprawd´ wi´ksza
proporcja osób bez dodatkowych schorzeƒ, ni˝ w grupie,
dla której mamy dane - przyp. tłum.).
Analiza przeprowadzona w tym artykule oparta jest na
danych zebranych w ciàgu zaledwie 10 tygodni od ogłoszenia pierwszego alertu na skal´ mi´dzynarodowà,
a pandemia wcià˝ jest w bardzo wczesnej fazie. Cały
zebrany dotàd materiał wymaga uzupełnienia i potwierdzenia w nadchodzàcych miesiàcach, szczególnie
w odniesieniu do sezonu epidemicznego dla grypy aktualnie trwajàcego na półkuli południowej. Nadzór nad
progresjà pandemii grypy H1N1 2009 b´dzie si´ coraz
bardziej koncentrował na ci´˝kich przypadkach. Bardziej
wiarygodny surowy współczynnik ÊmiertelnoÊci b´dzie
mo˝na oszacowaç przez szczegółowe badania, modelowanie matematyczne, nadzór syndromiczny nad chorobami grypopodobnymi i zgłaszanej liczbie zgonów.
Przydatne byłoby tak˝e sporzàdzanie zgłoszeƒ przypadków we wspólnym, mi´dzynarodowym formacie.
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Artuku∏y przeglàdowe

Ocena ryzyka zaka˝enia przy przyj´ciu
do szpitala – propozycja formularza
Paweł Grzesiowski
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Nowa ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi z 5 grudnia 2008 r. wprowadziła wiele nowych elementów w stosunku do ustawy
z 2001 r. Szczególnie istotne z praktycznego punktu
widzenia sà szczegółowe przepisy dotyczàce kwestii
prewencji zaka˝eƒ, ich monitorowania oraz oceny ryzyka. Z tego punktu widzenia zakład opieki zdrowotnej jest
instytucjà wysokiego ryzyka, którego stopieƒ zale˝y od
ró˝nych czynników, wÊród których dominujà cechy indywidualne pacjenta, przygotowanie personelu medycznego do pracy z pacjentem oraz stosowanie odpowiednich
procedur medycznych.
Ocena ryzyka jest działaniem, które w wielu przypadkach było realizowane intuicyjnie, w niektórych szpitalach funkcjonujà ju˝ dziÊ fragmentaryczne systemy
oceny ryzyka epidemiologicznego. Działania te w obecnym stanie prawnym powinny mieç charakter kompleksowy i wynikaç z istniejàcych w poszczególnych placówkach rzeczywistych zagro˝eƒ.
Jak ogólnie wiadomo, zaka˝enia zwiàzane z opiekà
zdrowotnà sà zło˝onym zespołem stanów chorobowych,
rozwijajàcych si´ w wyniku ekspozycji na czynniki zakaêne podczas udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych. Ju˝ w
momencie przyjmowania pacjenta do szpitala zalecana
jest wst´pna ocena ryzyka zwiàzanego z indywidualnymi
cechami pacjenta, jego stanem ogólnym, okolicznoÊciami wystàpienia choroby oraz towarzyszàcymi problemami zdrowotnymi. Jest to w istocie prosta i mało kosztowna, ale niezwykle wartoÊciowa, próba poszerzenia badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta w izbie
przyj´ç lub na oddziale, majàca na celu oszacowanie
zagro˝eƒ zwiàzanych z hospitalizacjà konkretnego
pacjenta. Taka analiza ma na celu nie tylko szczegółowe
zapoznanie si´ z historià choroby pacjenta, ale przede
wszystkim uÊwiadomienie personelowi medycznemu
wszystkich zagro˝eƒ zwiàzanych z opiekà nad tym
pacjentem oraz ukierunkowanie post´powania, z zasto-

sowaniem wszelkich dost´pnych rodzajów zabezpieczeƒ. Ka˝da osoba udzielajàca Êwiadczeƒ zdrowotnych
powinna mieç ÊwiadomoÊç, ˝e w momencie podejmowania tych działaƒ dochodzi do skrzy˝owania, co najmniej trzech istotnych grup zagro˝eƒ, tj.:
– ze strony pacjenta i jego czynników zwi´kszajàcych
podatnoÊç na zaka˝enie;
– ze strony drobnoustrojów chorobotwórczych,
zarówno bytujàcych w organizmie pacjenta jak i w
Êrodowisku szpitalnym, wyposa˝onych w ró˝ne
mechanizmy promujàce zaka˝enie (np. wytwarzanie biofilmu, lekoopornoÊç) oraz
– ze strony personelu i procedur medycznych, otwierajàcych potencjalne drogi transmisji drobnoustrojów.
W pierwszym etapie oceny ryzyka, konieczna jest
kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta oraz
wychwycenie wszelkich czynników zwi´kszajàcych
zagro˝enie zaka˝eniem. Ustalenie tych czynników oraz
poinformowanie o stopniu ryzyka pacjenta, jego rodziny,
jak równie˝ personelu medycznego, mo˝e byç wa˝nym
elementem zarzàdzania ryzykiem i powa˝nym argumentem w przypadku zaistnienia roszczenia ze strony pacjenta. Âwiadoma zgoda na zabiegi wykonywane w zakładzie
opieki zdrowotnej powinna uwzgl´dniaç analiz´ ryzyka,
włàcznie z ocenà szans na pełne powodzenie zabiegu.
Poni˝ej przedstawiamy projekt karty oceny ryzyka
przy przyj´ciu do szpitala oceniajàcej kompleksowo
zarówno zagro˝enia wynikajàce z przyczyn zdrowotnych, jak równie˝ problemów higienicznych i psychospołecznych. Nie jest to lista pełna, nie uwzgl´dnia specyfiki poszczególnych szpitali czy oddziałów (np. neonatologia, poło˝nictwa itp.), ale stanowiç mo˝e punkt wyjÊcia do opracowania indywidualnych kart oceny ryzyka.
Prosimy o przekazywanie uwag na adres mailowy
Stowarzyszenia: shl@cls.edu.pl
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INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH

wymaganych Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏ów kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych (DZ. U. 285 poz. 2869)
W zwiàzku z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. (DZ. U. 285 poz. 2869) w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏u kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych we wspó∏pracy z
Krajowà Grupà Roboczà ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych oraz Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, na mocy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych organizuje szkolenia dla lekarzy i piel´gniarek nie posiadajàcych specjalizacji z dziedziny
epidemiologii. Szkolenia obejmujà pe∏ny zakres tematyczny dotyczàcy systemu kontroli zaka˝eƒ szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, sterylizacji,
dezynfekcji, higieny zak∏adowej, polityki antybiotykowej, post´powania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeƒstwa personelu medycznego. Wyk∏adowcami sà praktycy, lekarze, piel´gniarki, specjaliÊci zdrowia publicznego, diagnoÊci laboratoryjni, prawnicy i psycholodzy wspó∏pracujàcy z dzia∏ajàcà od 1997 roku Krajowà Grupà Roboczà ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych. Uczestnicy otrzymujà certyfikat uprawniajàcy do pe∏nienia funkcji lekarza przewodniczàcego zespo∏u kontroli zaka˝eƒ
szpitalnych lub piel´gniarki pe∏niàcej funkcj´ piel´gniarki epidemiologicznej do czasu uzyskania wymaganych Rozporzàdzeniem specjalizacji. Programy szkoleƒ uzyska∏y pozytywnà opini´ G∏ównego Inspektora Sanitarnego oraz Centrum
Kszta∏cenia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Lekarze, którzy ukoƒczà kurs otrzymujà punkty edukacyjne zgodnie z wymogami okreÊlonymi w uchwale Naczelnej Izby Lekarskiej z 2005 roku.

ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW
Zg∏oszenia na kursy nale˝y pobraç ze strony internetowej www.shl.org.pl
1. Szkolenie dla lekarzy przewodniczàcych zespo∏ów kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych
Kurs specjalistyczny obejmuje ∏àcznie 120 godzin podzielonych na 2 cz´Êci:
Cz´Êç I – obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w 4 blokach warsztatowo - wyk∏adowych (4 x po 3 dni). Zaj´cia odb´dà si´ w Warszawie, w siedzibie organizatora (ul. Che∏mska 30/34).
Cz´Êç II – obejmuje 20 godzin dydaktycznych zaj´ç praktycznych w wybranych szpitalach w kraju (woj. mazowieckie, wielkopolskie, Êlàskie, pomorskie)
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 2000 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady podczas zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu.
2. Szkolenie dla piel´gniarek pe∏niàcych funkcj´ piel´gniarek epidemiologicznych
Kurs kwalifikacyjny obejmuje ∏àcznie 451 godzin dydaktycznych. Program kursu jest zgodny z Rozporzàdzeniem Min. Zdrowia z 2003r o kszta∏ceniu piel´gniarek i po∏o˝nych i obejmuje teoretyczne zaj´cia warsztatowo-wyk∏adowe organizowane w Warszawie oraz zaj´cia praktyczne przeprowadzane na terenie szpitali woj. mazowieckiego. Zaj´cia odb´dà si´ w trybie mieszanym, tj. na sesjach 7-10 dniowych. Planowany termin rozpocz´cia szkolenia: maj 2007.
Dokumenty prosimy przesy∏aç na adres: mgr Anna Zió∏ko, Zak∏ad Profilaktyki Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych; Narodowy Instytut Leków; Ul. Che∏mska 30/34; 00–725 Warszawa
Op∏ata za uczestnictwo w kursie wynosi 2200 z∏. W ramach op∏aty uwzgl´dniono koszty uczestnictwa w zaj´ciach teoretycznych i praktycznych (w tym zaj´cia komputerowe), obszerne materia∏y szkoleniowe oraz przerwy kawowe podczas
zaj´ç dydaktycznych. Op∏ata nie obejmuje noclegów i kosztów dojazdu.
Kierownik Naukowy
Kierownik Organizacyjny
dr med. Pawe∏ Grzesiowski
mgr Anna Zió∏ko
Koordynator Programowy Kursu
Koordynator Organizacyjny Kursu
Kierownik Zak∏adu Profilaktyki
Asystent w Zak∏adzie Profilaktyki
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
Zaka˝eƒ i Zaka˝eƒ Szpitalnych
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Projekt z dnia 23.06.2009
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
Szanowni Paƒstwo,
Drukujemy projekt rozporzàdzenia Min. Zdrowia
w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej, który został przedstawiony do konsultacji społecznej. Jest to jeden z najwa˝niejszych aktów prawnych, którego kształt wpłynie znaczàco na bezpieczeƒstwo w zakładach opieki zdrowotnej. Z tego wzgl´du przedstawiamy kierunki zmian w tym
rozporzàdzeniu, które w aktualnym kształcie obowiàzywało od 2006 roku.
Projekt z dnia 23.06.2009
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia .....w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr
14, poz. 89, z póên. zm.) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Pomieszczenia i urzàdzenia zakładu opieki zdrowotnej powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym, odpowiednio do rodzaju zakładu
opieki zdrowotnej, wymaganiom okreÊlonym w rozdziałach 2-6.
§ 2. 1. Pomieszczenia i urzàdzenia szpitala powinny
ponadto odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym
i sanitarnym wymaganiom szczegółowym okreÊlonym
w załàczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do innych
ni˝ szpital zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych Êwiadczeƒzdrowotnych.
§ 3. 1. Pomieszczenia i urzàdzenia przychodni powin-

ny ponadto odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym
i sanitarnym wymaganiom szczegółowym okreÊlonym
w załàczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zakładów
opieki zdrowotnej innych ni˝ przychodnia, je˝eli majà
udzielaç lub udzielajà Êwiadczeƒ zdrowotnych obejmujàcych, co najmniej badanie i porad´ lekarskà.
3. Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w szkole, działajàcego w strukturze
zakładu opieki zdrowotnej, stosuje si´ wyłàcznie
wymagania szczegółowe okreÊlone w § 24, § 26 ust.
1 i 3 oraz § 32.
4. Do gabinetu dentystycznego w szkole, wykonujàcego Êwiadczenia zdrowotne, działajàcego w strukturze zakładu opieki zdrowotnej, stosuje si´ wyłàcznie
wymagania szczegółowe okreÊlone w § 13, § 24, § 26
ust. 1 i 3 oraz § 32 ust. 1.
5. Do zakładu lecznictwa odwykowego, z wyłàczeniem oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz zakładu opieki zdrowotnej realizujàcego wyłàcznie zadania okreÊlone w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
Nr 179, poz. 1485 z póên. zm), nie stosuje si´ wymagaƒ szczegółowych okreÊlonych w § 15-17, § 23-25,
§ 36 ust. 2 i § 37.
§ 4. Pomieszczenia i urzàdzenia zespołu opieki dziennej i zespołu chirurgii jednego dnia powinny ponadto
odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym
wymaganiom szczegółowym okreÊlonym w załàczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 5. Pomieszczenia i urzàdzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa powinny ponadto odpowiadaç
pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym wymaganiom
szczegółowym okreÊlonym w załàczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 6. Pomieszczenia i urzàdzenia ˝łobka powinny
ponadto odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym
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i sanitarnym wymaganiom szczegółowym okreÊlonym
w załàczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 7. Pomieszczenia i urzàdzenia pracowni badaƒ
endoskopowych powinny ponadto odpowiadaç pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym wymaganiom
szczegółowym okreÊlonym w załàczniku nr 6 do rozporzàdzenia.
§ 8. Pomieszczenia i urzàdzenia pracowni zakładu
patomorfologii powinny ponadto odpowiadaç pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym wymaganiom
szczegółowym okreÊlonym w załàczniku nr 7 do rozporzàdzenia.
§ 9. Pomieszczenia i urzàdzenia pracowni zespołu
rehabilitacji powinny ponadto odpowiadaç pod
wzgl´dem fachowym i sanitarnym wymaganiom
szczegółowym okreÊlonym w załàczniku nr 8 do rozporzàdzenia.
§ 10. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) zakład opieki zdrowotnej zamkni´tej – szpital lub
inny zakład opieki zdrowotnej przeznaczony dla osób,
których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych Êwiadczeƒ zdrowotnych;
2) przychodnia – zakład opieki zdrowotnej otwartej
(ambulatoryjnej) prowadzàcy działalnoÊç diagnostycznà i leczniczà zarówno w zakładzie, jak i poza
nim;
3) oddział przyj´ç i pomocy doraênej – zespół
pomieszczeƒ, w którym: a) udziela si´ doraênej
pomocy ambulatoryjnej, b) wykonuje si´ doraêne
zabiegi, c) przyjmuje si´ do szpitala;
4) odcinek piel´gnacyjny -podstawowà jednostk´
funkcjonalnà i organizacyjnà oddziału lub pododdziału działajàcà według kryterium płci, wieku lub wymagaƒ epidemiologicznych, obsługiwanà przez jeden
zespół piel´gniarski; w szczególnych przypadkach
odcinek piel´gnacyjny mo˝e byç organizowany
w zale˝noÊci od innych wymagaƒ specjalnych, takich
jak progresja w post´powaniu leczniczym bez
uwzgl´dnienia czynnika płci, wieku lub specjalnoÊci
medycznej;
5) oddział – jednostk´ organizacyjnà szpitala, w której
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udzielane sà Êwiadczenia zdrowotne o jednolitym
profilu: zabiegowe lub niezabiegowe; pomieszczenia
szpitala o strukturze bez oddziałowej, w których
udzielane sà Êwiadczenia zdrowotne o jednolitym
profilu powinny spełniaç odpowiednio wymagania
okreÊlone dla pomieszczeƒ oddziałów;
6) brudownik – pomieszczenie w zakładzie opieki zdrowotnej słu˝àce do opró˝niania, dezynfekowania, przechowywania kaczek i basenów lub niszczenia tego
rodzaju pojemników jednorazowego u˝ytku oraz składowania brudnej bielizny, wyposa˝one w myjni´-dezynfektor oraz w wentylacj´ mechanicznà wyciàgowà;
7) pomieszczenie porzàdkowe - pomieszczenie słu˝àce do przechowywania Êrodków czystoÊci oraz preparatów myjàco-dezynfekcyjnych, a tak˝e przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprz´tu stosowanego do utrzymywania czystoÊci,
a w przychodniach liczàcych nie wi´cej ni˝ 6 gabinetów badaƒ lekarskich, słu˝àce równie˝ do zbierania
brudnej bielizny i odpadów, wyposa˝one w zlew
i armatur´;
8) izolatka - zespół pomieszczeƒ w zakładzie opieki
zdrowotnej zamkni´tej przeznaczonych dla pobytu
pacjenta, spełniajàcy wymagania okreÊlone w § 18;
9) Êluza szatniowa - zespół pomieszczeƒ w zakładzie
opieki zdrowotnej zamkni´tej, spełniajàcy wymagania
okreÊlone w§ 20;
10) poczekalnia pacjentów - pomieszczenie organizowane przed gabinetami, w których przeprowadzane
sà badania lub zabiegi;
11) dezynfekcja – proces redukcji iloÊci biologicznych
czynników chorobotwórczych przez zastosowanie
metod fizycznych i chemicznych;
12) gabinet diagnostyczno-zabiegowy - pomieszczenie słu˝àce do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych;
13) gabinet lekarski - pomieszczenie przeznaczone
do badania lekarskiego pacjenta.
Rozdział 2
Wymagania ogólnoprzestrzenne
§ 11. Zespoły pomieszczeƒ stanowiàcych działy lub
oddziały łó˝kowe szpitala, z wyjàtkiem działu administracyjno-socjalnego, nie mogà byç przechodnie.
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§ 12. 1. Zakład opieki zdrowotnej powinien stanowiç
samodzielny budynek lub zespół budynków.
2. Dopuszcza si´ lokalizowanie zakładu opieki zdrowotnej w budynku o innym przeznaczeniu, pod
warunkiem:
1) całkowitej izolacji zakładu opieki zdrowotnej
zamkni´tej od innych u˝ytkowników budynku;
2) całkowitej izolacji przychodni od u˝ytkowników
w budynku mieszkalnym;
3) całkowitej izolacji przychodni od u˝ytkowników
w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej i zamieszkania
zbiorowego i innych, z wyłàczeniem w´złów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku wspólnych
dla wszystkich u˝ytkowników, nie b´dàcych komunikacjà wewn´trznà zakładu opieki zdrowotnej.
3. Pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej przeznaczone na pobyt ludzi, w szczególnoÊci pokoje chorych, nie powinny znajdowaç si´ poni˝ej poziomu
terenu urzàdzonego przy budynku.
4. Dopuszcza si´ lokalizowanie poni˝ej poziomu terenu urzàdzonego przy budynku pomieszczeƒ o charakterze gospodarczym, technicznym, zaopatrzenia
medycznego, diagnostycznym (w szczególnoÊci
pomieszczeƒ: administracyjnych, socjalnych, laboratorium medycznego, rtg, usg, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej,
rehabilitacji), pod warunkiem uzyskania zgody paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
§ 13. Kształt i powierzchnia pomieszczenia powinny
umo˝liwiaç prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i u˝ytkowanie urzàdzeƒ, aparatury i sprz´tu, stanowiàcych jego niezb´dne funkcjonalne wyposa˝enie.
§ 14. 1.W zakładach opieki zdrowotnej nie mogà byçstosowane zsypy dla odpadów, brudnej bielizny lub
innych materiałów.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoÊci
wynikajàcych z warunków technicznych, paƒstwowy
wojewódzki inspektor sanitarny mo˝e wyraziç zgod´na zastosowanie w szpitalu zsypów brudnej bielizny.
Rozdział 3
Wymagania dla niektórych pomieszczeƒ i urzàdzeƒ
§ 15. Łó˝ka w pokojach chorych powinny byç dost´p-

ne z trzech stron, w tym z dwóch dłu˝szych.
§ 16. Odst´py mi´dzy łó˝kami powinny umo˝liwiç
swobodny dost´p do pacjentów.
§ 17. Modularna szerokoÊç pokoju łó˝kowego powinna umo˝liwiaç wyprowadzenie ka˝dego łó˝ka.
§ 18. 1. Izolatka w zakładzie opieki zdrowotnej
zamkni´tej składa si´ z:
1) pomieszczenia pobytu pacjenta;
2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposa˝onego co najmniej w misk´ ust´powà, umywalk´
z baterià uruchamianà bez kontaktu z dłonià, natrysk
i płuczk´-dezynfektor basenów w przypadku stosowania basenów wielorazowego u˝ytku lub macerator
w przypadku stosowania basenów jednorazowych,
dost´pnego z pomieszczenia pobytu pacjenta;
3) Êluzy umywalkowo-fartuchowej pomi´dzy
pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólnà drogà
komunikacyjnà.
2. Izolatka powinna byç wyposa˝ona w wentylacj´
wymuszonà działajàcà na zasadzie podciÊnienia
(ciÊnienie w izolatce ni˝sze ni˝ na korytarzu i w Êluzie).
§ 19. Âluza umywalkowo-fartuchowa powinna byç
wyposa˝ona w:
1) umywalk´;
2) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubraƒ
czystych i brudnych;
3) dozownik z mydłem w płynie;
4) dozownik ze Êrodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z dłonià;
5) pojemnik na r´czniki jednorazowego u˝ycia oraz
pojemnik na zu˝yte r´czniki;
6) zamykany pojemnik na brudnà bielizn´.
§ 20. Âluza szatniowa składa si´ z:
1) szatni brudnej - przeznaczonej do rozebrania si´
z ubrania prywatnego lub szpitalnego, wyposa˝onej
w szafk´ ubraniowà z wydzielonà cz´Êcià na obuwie;
2) szatni czystej (ubieralni) - przeznaczonej do ubrania
w czyste ubranie oraz obuwie słu˝àce do poruszania si´
w strefie, do której b´dzie wchodził pracownik, wyposa˝onej w: a) obuwie nadajàce si´do mycia i dezynfekcji,
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b) regał na obuwie, c) regał na czyste ubrania;
3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdujàcego si´ pomi´dzy szatnià czystà i brudnà, w skład
którego wchodzà: ust´p, natrysk i umywalka.
§ 21. 1. Pokój łó˝kowy na oddziale szpitalnym powinien byç wyposa˝ony w umywalk´ z ciepłà i zimnà
wodà, dozownik na mydło w płynie oraz pojemniki na
r´czniki jednorazowego u˝ycia.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do pokoju wyposa˝onego w Êluz´ umywalkowofartuchowà lub w´zeł sanitarny oraz pokojów łó˝kowych w oddziale psychiatrycznym.
§ 22. 1. W zakładzie opieki zdrowotnej zamkni´tej
powinny znajdowaç si´:
1) co najmniej jedno pomieszczenie porzàdkowe;
2) pomieszczenia lub wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej;
3) pomieszczenia lub wydzielone miejsca do składowania bielizny brudnej;
4) pomieszczenie lub wydzielone miejsce na odpady.
2. Wydzielone miejsce, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie mo˝e znajdowaç si´ w pomieszczeniu, w którym
znajdujà si´ wydzielone miejsca, o których mowa w
ust. 1 pkt 3 i 4.
§ 23. 1. Przestrzeƒ ładunkowa Êrodków przeznaczonych do transportu ˝ywnoÊci albo bielizny, z wyłàczeniem opakowaƒ jednorazowych, powinna byç
zamkni´ta, odpowiednio do rodzaju ładunku.
2. Przestrzeƒ ładunkowa Êrodków przeznaczonych do
transportu zwłok powinna byç zamkni´ta.
3. Ârodki, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny byç
wykonane z materiałów umo˝liwiajàcych mycie i
dezynfekcj´.
§ 24. 1. Meble w pomieszczeniach zakładu opieki
zdrowotnej powinny umo˝liwiaç ich mycie oraz dezynfekcj´.
2. Przepis ust. 1 nie stosuje si´ do mebli w pomieszczeniach działów administracyjno¬-socjalnych.
§ 25. W zakładzie opieki zdrowotnej zamkni´tej
zapewnia si´ co najmniej jedno pomieszczenie prze-
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znaczone do mycia i dezynfekcji w szczególnoÊci
Êrodków przeznaczonych do transportu.
Rozdział 4
Wymagania ogólnobudowlane
§ 26. 1. Podłogi powinny byç wykonane z materiałów
umo˝liwiajàcych ich mycie i dezynfekcj´.
2. Połàczenie Êcian z podłogami powinno zostaç
wykonane w sposób umo˝liwiajàcy jego mycie
i dezynfekcj´.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do pomieszczeƒ
działów administracyjno-socjalnych
§ 27. Pomieszczenia wymagajàce utrzymania aseptyki i wyposa˝enie tych pomieszczeƒpowinny umo˝liwiç
ich mycie i dezynfekcj´.
§ 28. W przypadku koniecznoÊci zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwy˝szonych wymaganiach higienicznych, w szczególnoÊci w salach operacyjnych, zabiegowych i porodowych, pokojach łó˝kowych na oddziałach anestezjologii i intensywnej opieki, pooperacyjnych, oparzeniowych, pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, sufity te powinny byç wykonane w sposób
zapewniajàcy szczelnoÊç i gładkoÊç powierzchni.
§ 29. SzerokoÊç drzwi w pomieszczeniach, przez
które mo˝e odbywaç si´ruch pacjentów na łó˝kach
powinna umo˝liwiaç ten ruch.
Rozdział 5
OÊwietlenie dzienne
§ 30. Pokoje łó˝kowe powinny mieç zapewniony bezpoÊredni dost´p Êwiatła dziennego.
§ 31. W przypadku nadmiernego naÊwietlenia pokoi
łó˝kowych instaluje si´ w nich urzàdzenia przeciwsłoneczne.
Rozdział 6
Wymagania dotyczàce instalacji
§ 32. 1. Pomieszczenia, w których sà wykonywane
badania lub zabiegi, powinny byç wyposa˝one
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w umywalki.
2. Umywalki z bateriami ciepłej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dłonià nale˝y instalowaç
w szczególnoÊci w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, Êluzach i pomieszczeniach przygotowania
personelu w bloku operacyjnym.
3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 2, oraz
pomieszczenia, w których udzielane sà Êwiadczenia
zdrowotne przy u˝yciu narz´dzi i sprz´tu wielokrotnego u˝ycia, niezale˝nie od umywalek, powinny byç
wyposa˝one w zlew co najmniej jednokomorowy.
4. Wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 i 3 nie stosuje si´,
gdy stanowiska mycia ràk personelu oraz narz´dzi
i sprz´tu wielokrotnego u˝ytku sà zorganizowane
w oddzielnym pomieszczeniu przy tym gabinecie.
§ 33. W blokach operacyjnych, pomieszczeniach do
izolacji zaka˝onych chorych i pomieszczeniach dla
pacjentów o obni˝onej odpornoÊci nale˝y stosowaç
wentylacj´ nawiewno-¬wywiewnà lub klimatyzacj´
zapewniajàcà parametry jakoÊci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeƒ.
§ 34. W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, gdzie stosowany jest podtlenek azotu,
nawiew powietrza powinien odbywaç si´ górà,
a wyciàg powietrza w 20 % górà i w 80 % dołem.
Rozmieszczenie punktów nawiewu nie mo˝e powodowaç przepływu powietrza od strony głowy pacjenta
przez pole operacyjne.
§ 35. Instalacje i urzàdzenia wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji powinny podlegaçokresowemu czyszczeniu nie rzadziej ni˝ co 24 miesiàce. Dokonanie
tych czynnoÊci powinno byç udokumentowane.
§ 36. 1. Zakład opieki zdrowotnej zamkni´tej powinien
posiadaç dwa êródła zaopatrzenia w wod´ – podstawowe i rezerwowe.
2. Zakład opieki zdrowotnej zamkni´tej powinien
posiadaç rezerwowe êródło zaopatrzenia w wod´,
zapewniajàce co najmniej jej 12-godzinny zapas.
§ 37. Rezerwowymi êródłami zaopatrzenia szpitala
w energi´ elektrycznà powinny byç agregat pràdo-

twórczy wyposa˝ony w funkcj´ autostartu, zapewniajàcy co najmniej 30 % potrzeb mocy szczytowej,
a tak˝e urzàdzenie zapewniajàce odpowiedni poziom
bezprzerwowego podtrzymania zasilania.
Rozdział 7
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 38. 1. Zakład opieki zdrowotnej:
1) prowadzàcy działalnoÊçw dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
2) który po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
b´dzie prowadził działalnoÊç w pomieszczeniach,
w których w okresie 12 miesi´cy przed tym dniem prowadziły działalnoÊç: inny zakład opieki zdrowotnej,
indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska, indywidualna praktyka piel´gniarek, poło˝nych,
indywidualna specjalistyczna praktyka piel´gniarek,
poło˝nych lub grupowa praktyka piel´gniarek, poło˝nych – niespełniajàcy wymagaƒ okreÊlonych w jego
przepisach, dostosuje pomieszczenia i urzàdzenia do
tych wymagaƒdo dnia 31 grudnia 2012 r.
2. Kierownik zakładu, o którym mowa w ust. 1, przedstawi, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., organowi prowadzàcemu rejestr, o którym mowa w art. 12
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej, program dostosowania zakładu opieki
zdrowotnej do wymagaƒ okreÊlonych w przepisach
rozporzàdzenia, zwany dalej "programem", zaopiniowany przez właÊciwego inspektora sanitarnego,
a w odniesieniu do szpitali - przez paƒstwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
3. W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej
utworzonych przez:
1) ministra właÊciwego do spraw wewn´trznych - program opiniuje Paƒstwowy Inspektor Sanitarny
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji;
2) Ministra Obrony Narodowej – program opiniuje
Wojskowy Inspektor Sanitarny.
4. Pomieszczenia, których budow´ rozpocz´to i nie
zakoƒczono przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, niespełniajàce wymagaƒ okreÊlonych w jego
przepisach, zostanà dostosowane do tych wymagaƒ
w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio do
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pomieszczeƒ, o których mowa w ust. 4. Obowiàzany do
przedstawienia programu jest kierownik zakładu opieki
zdrowotnej, a w razie braku kierownika – inwestor.
§ 39. 1. Programy dostosowania zakładu opieki zdrowotnej okreÊlone w przepisach dotychczasowych
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia programami w rozumieniu § 38 ust. 2.
2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej dostosuje program, o którym mowa w ust. 1, do wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu i w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. przedstawi go organowi prowadzàcemu
rejestr, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
§ 40. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagaƒ, jakim
powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zakładu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 i z 2008 r.
Nr 30, poz. 187).
§ 41. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁÑCZNIK Nr 1
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIASZPITALA

I. Oddział przyj´ç i pomocy doraênej
1. Oddział przyj´ç i pomocy doraênej powinien posiadaç bezpoÊrednie zadaszone wejÊcie z dojazdem
umo˝liwiajàcym podjazd co najmniej dla jednego
pojazdu.
2. W skład oddziału przyj´ç powinny wchodziç:
1) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia;
2) pomieszczenie zapewniajàce przeprowadzenie
badaƒ zwiàzanych z przyj´ciem
pacjenta do szpitala;
3) co najmniej 1 ust´p dla pacjentów przystosowany
dla niepełnosprawnych, w tym poruszajàcych si´ na
wózkach inwalidzkich;
3. Je˝eli nie organizuje si´ osobnego oddziału przyj´ç
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dla oddziału poło˝nictwa, w ramach oddziału nale˝y
zapewniç osobne pomieszczenie przyj´ç dla kobiet
ci´˝arnych.
4. W oddziale powinna byç zapewniona mo˝liwoÊç
krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono
chorob´ zakaênà lub z podejrzeniem zachorowania
na chorob´ zakaênà. Izolacja mo˝e si´ odbywaç
w oddzielnym pomieszczeniu, a w przypadku gdy
dział składa si´ co najmniej z 3 gabinetów, w gabinecie, w którym przeprowadzono badanie pacjenta.
5. W przypadku gdy dział jest równie˝ miejscem przyjmowania dzieci, co najmniej jedno pomieszczenie
oraz łazienka muszà byç wyposa˝one w sposób
dostosowany do przyjmowania dziecka.

II. Zespół pomieszczeƒ piel´gnacyjnych
1. W skład zespołu pomieszczeƒ piel´gnacyjnych
wchodzà w szczególnoÊci: \
1) pokoje chorych;
2) punkt piel´gniarski z pokojem przygotowawczym
piel´gniarskim;
3) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
4) łazienka pacjentów, w której skład, w szczególnoÊci, wchodzà: umywalka, miska ust´powa, natrysk;
5) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów
przy pokojach chorych lub zbiorowych, przy czym co
najmniej jedna kabina ust´powa z umywalkà powinna
byç dost´pna dla pacjentów niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich;
6) brudownik.

III. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
1. Usytuowanie oddziału powinno zapewniç komunikacj´ z zespołem operacyjnym, oddziałem ratunkowym lub oddziałem doraênej pomocy, oddziałem
przyj´ç oraz z wszystkimi oddziałami łó˝kowymi.
WejÊcie do oddziału powinno prowadziç przez Êluz´
słu˝àcà do przekazania pacjenta, b´dàcà równoczeÊnie Êluzà umywalkowo-fartuchowà dla pracowników.
2. Stanowisko nadzoru piel´gniarskiego powinno
zapewniaç personelowi bezpoÊredni kontakt wzrokowy
lub przy u˝yciu kamer z wszystkimi łó˝kami, a w szczególnoÊci mo˝liwoÊç obserwacji twarzy pacjentów.

35
Biuletyn 2009, 4 (37)

Prawo medyczne

Stowarzyszenie
Higieny
Lecznictwa

3. W oddziale powinna byç izolatka dost´pna z traktów komunikacji oddziału.
4. W oddziale powinien byç magazyn sprz´tu i aparatury.
5. Liczba łó˝ek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii powinna stanowiç co najmniej 2 % ogólnej
liczby łó˝ek w szpitalu.
6. Oddział powinien byç wyposa˝ony w nast´pujàcà
aparatur´ i sprz´t medyczny:
1) aparat do pomiaru ciÊnienia t´tniczego krwi metodà inwazyjnà -1 na 2 stanowiska intensywnej terapii;
2) elektryczne urzàdzenie do ssania - 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej ni˝ 2 w oddziale;
3) stymulator zewn´trzny - 1 na oddział oraz dodatkowe wyposa˝enie stanowiska intensywnej
terapii;
4) urzàdzenie do pomiaru rzutu serca - 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii;
5) aparat do hemodializy lub hemofiltracji maszynowej - 1 na oddział liczàcy co najmniej 8 stanowisk
intensywnej terapii, je˝eli w szpitalu nie ma odcinka
(stacji) dializ;
6) bronchofiberoskop - 1 na oddział;
7) aparat do monitorowania ciÊnienia wewnàtrzczaszkowego - 1 na oddział liczàcy co najmniej 6 stanowisk
intensywnej terapii;
8) przyłó˝kowy aparat rtg - 1 na oddział;
9) defibrylator z mo˝liwoÊcià wykonania kardiowersji 2 na oddział.
7. Stanowisko intensywnej terapii powinno byç wyposa˝one w:
1) łó˝ko do intensywnej terapii;
2) respirator z mo˝liwoÊcià regulacji st´˝enia tlenu
w zakresie 21-100 %;
3) êródło tlenu, powietrza i pró˝ni;
4) zestaw do intubacji i wentylacji (worek samo-rozpr´˝alny);
5) sprz´t do szybkich oraz regulowanych przetoczeƒ
płynów, w tym co najmniej 6 pomp
infuzyjnych;
6) kardiomonitor;
7) pulsoksymetr;
8) kapnograf;
9) aparat do automatycznego pomiaru ciÊnienia krwi
metodà nieinwazyjnà;

10) respirator transportowy;
11) materac do ogrzewania pacjentów w oddziale
pediatrycznym - 2 na oddział;
12) fonendoskop.
8. Stanowisko znieczulenia powinno byç wyposa˝one
w:
1) aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem
anestetycznym;
2) worek samorozpr´˝alny i rurki ustno-gardłowe;
3) êródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i pró˝ni;
4) urzàdzenie do ssania;
5) zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami;
6) defibrylator z mo˝liwoÊcià wykonania kardiowersji 1 na zespół połàczonych ze sobà stanowisk znieczulenia lub wyodr´bnionà sal´ operacyjnà;
7) wyciàg gazów anestetycznych;
8) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;
9) znormalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny;
10) êródło Êwiatła;
11) sprz´t do do˝ylnego podawania leków;
12) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;
13) aparat do pomiaru ciÊnienia krwi;
14) termometr;
15) pulsoksymetr;
16) monitor st´˝enia tlenu w układzie anestetycznym
z alarmem wartoÊci granicznych;
17) kardiomonitor;
18) kapnograf;
19) monitor zwiotczenia mi´Êniowego - 1 na 2 stanowiska znieczulenia;
20) monitor gazów anestetycznych - 1 na ka˝de stanowisko znieczulenia wraz z dodatkowym wyposa˝eniem stanowiska znieczulenia;
21) sprz´t do inwazyjnego pomiaru ciÊnienia krwi
– 1 na 4 stanowiska znieczulenia;
22) urzàdzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych;
23) urzàdzenie do ogrzewania pacjenta - 1 na 4 stanowiska;
24) sprz´t do szybkich oraz regulowanych przetoczeƒ
płynów, w tym co najmniej 3 pompy strzykawkowe;
25) monitor gł´bokoÊci znieczulenia - 1 na 2 stanowiska.
9. Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczule-
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nia ogólnego z zastosowaniem sztucznej
wentylacji płuc powinna byç wyposa˝ona ponadto w:
1) alarm nadmiernego ciÊnienia w układzie oddechowym;
2) alarm rozłàczenia w układzie oddechowym;
3) urzàdzenie ciàgłego pomiaru cz´stoÊci oddychania;
4) urzàdzenie ciàgłego pomiaru obj´toÊci oddechowych.
10. Sala pooperacyjna powinna byç wyposa˝ona w:
1) wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;
2) defibrylator z mo˝liwoÊcià wykonania kardiowersji;
3) respirator z mo˝liwoÊcià regulacji st´˝enia tlenu
w zakresie 21-100 % - co najmniej 1 na sal´
pooperacyjnà;
4) 1 stanowisko nadzoru pooperacyjnego;
5) elektryczne urzàdzenia do ssania - 1 na 3 stanowiska nadzoru pooperacyjnego.
11. Stanowisko nadzoru pooperacyjnego w sali wybudzeƒ powinno byç wyposa˝one w:
1) êródło tlenu, powietrza i pró˝ni;
2) aparat do pomiaru ciÊnienia krwi;
3) monitor EKG;
4) pulsoksymetr;
5) termometr.

IV. Oddział poło˝nictwa i neonatologii
1. Pokoje łó˝kowe powinny byç urzàdzone co najmniej w jednym z systemów:
1) "matka z dzieckiem", w którym pokoje przeznaczone sà dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z mo˝liwoÊcià wstawienia trzeciego łó˝eczka
dla noworodka, wyposa˝one w zespół urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych mycie i piel´gnacj´ niemowlàt;
2) korespondencyjnym, w którym pokój noworodków
umieszczony jest pomi´dzy dwoma pokojami matek i
spełnia nast´pujàce wymagania:
a) nale˝y stosowaç przeszklenie Êcian wewn´trznych
mi´dzy pokojami matek a pokojem noworodków,
zapewniajàce kontakt wzrokowy i równoczeÊnie izolacj´ dêwi´kowà,
b) pokój noworodków powinien byç połàczony
drzwiami z pokojami matek i wyposa˝ony w zestaw
urzàdzeƒ do piel´gnacji noworodka,
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c) wejÊcie do pokoju noworodków od strony korytarza
powinno prowadziç przez Êluz´ umywalkowo-fartuchowà,
d) liczba łó˝eczek w pokoju noworodków powinna
byç o jedno łó˝eczko wi´ksza od sumy łó˝ek w sàsiadujàcych z nim pokojach matek.
2. W oddziale ginekologiczno-neonatologicznym
powinny byç wyodr´bnione pokoje posiadajàce Êluzy
umywalkowo-fartuchowe dla noworodków obserwowanych, wczeÊniaków, intensywnej opieki noworodka
oraz pomieszczenia dla noworodków wymagajàcych
opieki poÊredniej i ciàgłej.

V. Zespół porodowy
1. Zespół porodowy składa si´ z:
1) sali porodowej jednostanowiskowej lub
2) sali porodowej wielostanowiskowej, lub
3) co najmniej 1 pokoju łó˝kowego przystosowanego
do odbioru porodu.
2. Dla zespołu porodowego nale˝y zapewniç sal´
operacyjnà dla porodów rozwiàzywanych ci´ciem
cesarskim, wyposa˝onà w stanowisko resuscytacji
noworodka.
3. Pracownicy powinni wchodziç do zespołu przez
Êluz´ umywalkowo-fartuchowà.
4. W zespole powinno znajdowaç si´ pomieszczenie
przeznaczone dla poło˝nic i noworodka w pierwszych
godzinach ˝ycia, po porodach powikłanych.

VI. Oddział dzieci´cy
1. W ramach oddziału dzieci´cego w szpitalu ogólnym powinien byç wydzielony pododdział lub odcinek
dzieci: 1) młodszych do 3 lat; 2) starszych od 3 lat.
2. W oddziale dzieci´cym powinna byç co najmniej
jedna izolatka.
3. W odcinku dzieci młodszych łó˝ka powinny znajdowaç si´ w zespołach, wyposa˝onych w Êluz´ fartuchowo-umywalkowà i punkt piel´gniarski.
4. Punkt piel´gniarski powinien byç wyposa˝ony
w zestaw urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych mycie i piel´gnacj´ niemowlàt.
5. Âciany oddzielajàce pokoje łó˝kowe w pododdziale dzieci młodszych, jak równie˝ Êciany mi´dzy poko-
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jami i punktem piel´gniarskim, powinny byç przeszklone w sposób umo˝liwiajàcy ciàgłà obserwacj´
dzieci.
6. W pododdziale dzieci młodszych drzwi do pokoi
powinny byç przeszklone.
7. Do szklenia Êcianek, o których mowa w ust. 5, oraz
okien nale˝y u˝ywaç szkła bezpiecznego.
8. W oddziale nale˝y zapewniç dodatkowe łó˝ka
w pokojach dzieci lub w odr´bnym pomieszczeniu
przeznaczone dla pobytu rodziców.
9. Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, powinny
byç zabezpieczone przed mo˝liwoÊcià otworzenia
przez dzieci.
VII. Stacja dializ
1.Stacja dializ powinna byç wyposa˝ona w zespół
pomieszczeƒ ze stanowiskiem do hemodializ, co najmniej z jednym pomieszczeniem wydzielonym do
hemodializ pacjentów zaka˝onych wirusami przenoszonymi drogà krwiopochodnà wraz z co najmniej
jednym pomieszczeniem przygotowawczym.
2. Stacja dializ powinna byç wyposa˝ona w urzàdzenia do uzdatniania wody zlokalizowane w pobli˝u
pokoi dializ.
3. Dializy otrzewnowe mogà byç wykonywane jedynie
w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu.
4. Stanowisko nadzoru piel´gniarskiego powinno
zapewniaç personelowi bezpoÊredni kontakt wzrokowy z pacjentami.
VIII. Oddział chorób zakaênych
1. WejÊcie do oddziału powinno prowadziç przez
Êluz´ umywalkowo-fartuchowà umo˝liwiajàcà transport chorego na łó˝ku bez mo˝liwoÊci równoczesnego otwarcia drzwi wewn´trznych albo zastosowanie
innego systemu zapobiegajàcego przenikaniu powietrza z oddziału na zewnàtrz.
2. W oddziale chorób zakaênych nale˝y zapewniç co
najmniej 3 izolatki.
Szatnia dla pracowników oddziału chorób zakaênych
nie mo˝e znajdowaç si´ w obr´bie tego oddziału.
3. Oddział powinien byç wyposa˝ony w urzàdzenia
umo˝liwiajàce kontakt chorego z odwiedzajàcym.

IX. Oddział chorób płuc i gruêlicy
Oddział chorób płuc i gruêlicy składa si´ z:
1) pomieszczeƒ przeznaczonych dla pacjentów
z chorobami płuc i gruêlicà niepràtkujàcych spełniajàcych wymagania okreÊlone w cz´Êci II;
2) zespołu pomieszczeƒ dla pacjentów pràtkujàcych
z gruêlicà pràtkujàcych spełniajàcych wymagania
okreÊlone w cz´Êci VIII.

X. Oddział psychiatryczny
1. Oddział powinien mieç dost´p do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno-¬rekreacyjne.
2. Oddział powinien dysponowaç pomieszczeniami
terapeutyczno-rehabilitacyjnymi oraz salà pobytu
dziennego z jadalnià.
3. Drzwi wejÊciowe na oddział powinny byç zabezpieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy niekontrolowane
opuszczenie oddziału.
4. W pokojach łó˝kowych drzwi powinny otwieraç si´
na zewnàtrz, a w przypadku otwierania do wewnàtrz
konstrukcja drzwi powinna umo˝liwiaç ich otwarcie
w przypadku zablokowania od wewnàtrz pomieszczenia.
5. Okna w pokojach, w których przebywajà pacjenci,
powinny byç oszklone od wewnàtrz szkłem bezpiecznym. Okna powinny byç zabezpieczone przed mo˝liwoÊcià otworzenia przez pacjentów.
6. Ponadto w oddziale psychiatrycznym ogólnym:
1) poza cz´Êcià terapeutyczno-rehabilitacyjnà powinny byç wydzielone odcinki obserwacyjno¬diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne;
2) cz´Êç obserwacyjno-diagnostyczna mo˝e byç
wyposa˝ona w jednoosobowà separatk´spełniajàcà
nast´pujàce wymagania:
a) drzwi masywne metalowe lub drewniane wyło˝one
obustronnie odpornà na niszczenie wykładzinà, otwierajàce si´ na zewnàtrz z okienkiem obserwacyjnym
szklonym szkłem hartowanym, wyposa˝one
w podwójny system zamykania od zewnàtrz (zasuwa
i zamek na klucz) bez klamki od wewnàtrz,
b) Êciany i podłoga gładkie, jasne, wyło˝one wykładzinà opornà na zniszczenie,
c) oÊwietlenie przez naÊwietlenie nad drzwiami zabezpieczone szkłem bezpiecznym; lampa i ˝arówka
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powinny byç dost´pne wyłàcznie od zewnàtrz pokoju,
d) kanał wentylacji grawitacyjnej niedost´pny dla
osoby izolowanej,
e) ogrzewanie podłogowe lub grzejnik we wn´ce
zasłoni´tej trudnym do usuni´cia ekranem metalowym uniemo˝liwiajàcym dost´p osoby izolowanej do
grzejnika,
f) pokój powinien posiadaç własne pomieszczenie
higieniczno-sanitarne wyposa˝one w misk´ ust´powà,
natrysk i umywalk´ odporne na umyÊlne zniszczenia,
g) materac niepalny, odporny na niszczenie,
h) system telewizji przemysłowej z kamerà niedost´pnà dla osoby izolowanej, zabezpieczonà
przed uszkodzeniem;
3) w pokojach łó˝kowych na odcinkach obserwacyjnych lub w pokojach obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza oÊwietleniem sufitowym,
powinny znajdowaç si´ na zewnàtrz tych pokoi od
strony korytarza;
4) w pokojach łó˝kowych, innych ni˝ okreÊlone w pkt
3, mo˝na umieszczaç tylko wyłàczniki oÊwietlenia,
natomiast pozostałe wypusty instalacji elektrycznych
powinny znajdowaç si´ na zewnàtrz tych pokoi.
7. Oddziałpsychiatryczny w szpitalu ogólnym powinien byç zlokalizowany w osobnym pawilonie lub
w wydzielonym skrzydle budynku szpitala, nie wy˝ej
ni˝ na drugiej kondygnacji nadziemnej.
8. Wymaganie, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy
oddziałów w zakładach opieki zdrowotnej wpisanych
do rejestru zakładów opieki zdrowotnej przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
9. Oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym powinien byç ponadto wyposa˝ony w:
1) osobny dział przyj´ç, składajàcy si´ z: a) poczekalni, b) boksu rejestracji, c) gabinetu badaƒ lekarskich,
d) łazienki;
2) co najmniej jeden gabinet przyj´ç dla pacjentów
z pobudzeniem psychoruchowym zagra˝ajàcych
bezpoÊrednio sobie lub innym.
10. Wymagania, o których mowa w ust. 3-9, nie stosuje si´ do pomieszczeƒ oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ.
XI. Blok operacyjny
1. Pacjenci powinni byç dowo˝eni do zespołu operacyjnego przez Êluz´ dla pacjenta, a pracownicy
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powinni przechodziç przez Êluzy szatniowe.
2. W celu dostarczania do zespołu operacyjnego czystych materiałów zespół ten powinien byç wyposa˝ony w Êluz´ materiałowà, wykorzystywanà równoczeÊnie do krótkotrwałego ich przechowywania.
3. Dopuszcza si´ dostarczanie czystych materiałów
do zespołu przez Êluz´ dla pacjenta.
4. W obr´bie zespołu powinna byç zachowana zasada rozdziału pracowników, pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału zu˝ytego, brudnych
narz´dzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych.
5. Sala operacyjna powinna mieç bezpoÊrednie połàczenie z cz´Êcià brudnà zespołu dla usuwania zu˝ytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego.
6. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç ewakuacji u˝ytych narz´dzi tà samà drogà, którà dostarcza si´ materiał czysty
i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych
opakowaƒ transportowych.
7. Pracownicy powinni wchodziç do sal operacyjnych
przez pomieszczenie przygotowawcze personelu,
wyposa˝one w stanowisko chirurgicznego mycia ràk,
a dla pacjentów nale˝y urzàdziç pokój przygotowania
chorego.
8. Dopuszcza si´ wspólne pomieszczenie lub wydzielone miejsce przygotowania pacjenta dla kilku sal
operacyjnych.
XII. Zakład patomorfologii
1. W skład zakładu patomorfologii wchodzà w szczególnoÊci:
1) prosektura (cz´Êç sekcyjna);
2) pracownia histologiczna;
3) pracownia cytologiczna;
4) pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia,
ust´py, jadalnia).
2. Dojazd wózków ze zwłokami powinien prowadziç
wewn´trznym korytarzem lub tunelem podziemnym.
W zakładach wpisanych do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, a tak˝e w zakładach do 50 łó˝ek, dopuszcza
si´ odst´pstwo od wymagania tunelu.
3. Do zakładu powinny prowadziç osobne wejÊcia dla
personelu, przywo˝onych zwłok, rodziny zmarłego
i wydawania zwłok.
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4. Dojazd do sali wydawania zwłok nie mo˝e byç
widoczny z okien oddziałów łó˝kowych, przychodni
i innych cz´Êci szpitala dost´pnych dla pacjentów,
z wyjàtkiem obiektów istniejàcych, w których warunki
lokalowe nie pozwalajà na takà izolacj´.
5. Prosektura sekcyjna powinna byç dost´pna przez
Êluz´ szatniowà.
6. W skład laboratorium histopatologicznego i cytologicznego powinny wchodziç nast´pujàce pomieszczenia:
1) pracownia formalinowa;
2) pomieszczenia aparaturowe;
3) pracownia obróbki preparatów histologicznych;
4) pracownia mikroskopowa;
5) pracownia cytologiczna;
6) pracownia technik specjalnych (histochemicznych,
immuno-histochemicznych,
immuno-cytochemicznych i innych);
7) pomieszczenia administracyjno-socjalne.
7. W szpitalu, który nie posiada prosektury, powinno
byç pomieszczenie chłodni, przygotowania i wydawania zwłok oraz kancelaria, a tak˝e ust´p dla interesantów.
ZAŁÑCZNIK Nr 2
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIA PRZYCHODNI
1. W przychodniach nale˝y wydzieliç pomieszczenia,
w których udzielane sà Êwiadczenia zdrowotne dla
dorosłych, dzieci chorych i dzieci zdrowych.
Dopuszcza si´ wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów z zachowaniem rozdziału czasowego przyj´ç dzieci zdrowych.
2. Dopuszcza si´ połàczenie funkcji zabiegowych
z pokojem pobierania prób do analiz pod warunkiem
zachowania rozdziału czasowego i spełnienia wymagaƒ okreÊlonych dla gabinetu zabiegowego.
3. W przychodni, w której udzielane sà Êwiadczenia
zdrowotne dzieciom chorym, zdrowym i dorosłym
z zastosowaniem rozdziału czasowego, dopuszcza
si´ jeden gabinet badaƒ lekarskich.
4. W poradniach chirurgicznych powinien byç urzà-

dzony osobny gabinet diagnostyczno-¬zabiegowy.
5. Gabinet badaƒ ginekologicznych oraz poradnie,
w których sà udzielane Êwiadczenia zdrowotne
w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym
w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
powinny mieç bezpoÊrednie połàczenie z ust´pem.
6. Spr´˝arki i pompy zasilajàce unity dentystyczne
powinny byç zlokalizowane w miejscu nie zanieczyszczonym oraz w sposób nie powodujàcy hałasu
ponadnormatywnego.
ZAŁÑCZNIK Nr 3
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIAZESPOŁU
OPIEKI DZIENNEJ I ZESPOŁU CHIRURGII JEDNEGO
DNIA
I. Zespół opieki dziennej
1. Pokoje pobytu pacjentów mogà byç wyposa˝one,
w zale˝noÊci od profilu, w: 1) łó˝ka lub 2) fotele wypoczynkowe w przypadku oddziału opieki dziennej
o profilu diagnostycznym lub
terapeutycznym.
3. Pokoje pobytu pacjentów w oddziale opieki dziennej dla dzieci powinny byç wyposa˝one, poza miejscami dla dzieci, w fotele dla opiekunów.
4. Oddział opieki dziennej powinien, w zale˝noÊci od
potrzeb, posiadaç:
1) pomieszczenia wymienione w cz´Êci II ust. 3
załàcznika nr 1 do rozporzàdzenia;
2) szatnie odzie˝y wierzchniej dla pacjentów i osób
towarzyszàcych;
3) poczekalnie.
II. Oddział chirurgii jednego dnia
1. Zespół chirurgii jednego dnia przeznaczony jest do
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych o charakterze chirurgicznym w ciàgu jednego dnia z mo˝liwoÊcià czasowego pobytu w zespole nieprzekraczajàcego 24
godzin.
2. Do zespołu stosuje si´ odpowiednio wymagania
okreÊlone w cz´Êci I, II i XI załàcznika nr 1 do rozporzàdzenia.
ZAŁÑCZNIK Nr 4
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIACENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
I. Cz´Êç ogólna
1. Układ funkcjonalny centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwanego dalej "centrum", powinien
zapewniaç:
1) wydzielonà stref´ przebywania dawców;
2) ciàgi funkcjonalne w zakresie podstawowej działalnoÊci centrum;
3) grupowanie pomieszczeƒ i działów ze wzgl´du na
powiàzania funkcjonalne;
4) grupowanie pomieszczeƒ lub działów ze wzgl´du
na szczególne wymagania techniczne
(podobieƒstwo i nasycenie instalacyjne).
2. Przez podstawowà działalnoÊç, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, rozumie si´ rejestracj´ dawców, badania lekarskie i laboratoryjne, pobieranie krwi, preparatyk´ krwi i jej składników oraz ich przechowywanie
i ekspedycj´.
3. W pomieszczeniach, w których konieczna jest
zwi´kszona wymiana powietrza, powinna
byç wentylacja mechaniczna. W szczególnoÊci dotyczy to:
1) pomieszczeƒ, w których znajdujà si´ zbiorniki z ciekłym azotem;
2) pomieszczenia przeznaczonego na radiator.
4. Pomieszczenia przeznaczone do pobierania i preparatyki krwi i jej składników oraz pomieszczenia działu laboratoryjnego i ekspedycji powinny byç klimatyzowane.
5. Pomieszczenia centrum powinny byç zabezpieczone przed dost´pem osób w nim
niezatrudnionych, z wyjàtkiem działu:
1) krwiodawców;
2) pobierania w cz´Êci dost´pnej dla dawców;
3) ekspedycji w cz´Êci dost´pnej dla interesantów;
4) metodyczno-organizacyjnego i administracji.
6. Centrum powinno posiadaç pomieszczenia magazynowe zapewniajàce warunki przechowywania
wymagane przez producentów poszczególnych
materiałów pomocniczych stosowanych w centrum.
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II. Dział krwiodawców
1. Dział krwiodawców powinien posiadaç pomieszczenia i urzàdzenia zapewniajàce:
1) rejestracj´ i prowadzenie ciàgłej ewidencji krwiodawców, z uwzgl´dnieniem pomieszczenia umo˝liwiajàcego wypełnianie kwestionariuszy;
2) dokonywanie wszystkich czynnoÊci zwiàzanych
z zakwalifikowaniem zgłaszajàcych si´ osób (pobieranie krwi do celów diagnostyki, badanie dawców przed
oddaniem krwi i okresowe czynnoÊci administracyjne);
3) wydawanie posiłków przed lub po zabiegu pobrania lub ekwiwalentu kalorycznego.
2. Dział powinien mieç bezpoÊrednie połàczenie
z działem pobierania i preparatyki krwi oraz dogodne
połàczenie z działem laboratoryjnym.
III. Dział pobierania
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu powinny zapewniaç:
1) wykonanie prac przygotowawczych do pobierania
krwi lub jej składników;
2) rejestracj´ dawców przed pobraniem krwi lub jej
składników;
3) pobieranie krwi lub jej składników;
4) wykonywanie zabiegów aferezy i przekazywanie
pobranych składników krwi do działu
preparatyki krwi, ekspedycji lub innego działu;
5) prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub jej
składników.
2. Pomieszczeniami dost´pnymi dla dawców sà:
1) poczekalnia;
2) szatnia;
3) ust´py dla kobiet i m´˝czyzn oraz osób niepełnosprawnych, w tym poruszajàcych si´ na
wózkach inwalidzkich;
4) gabinet badaƒ;
5) sala pobraƒ;
6) pomieszczenie do wypoczynku dawców i spo˝ywania posiłków.
3. Dział pobierania powinien mieç dogodne połàczenia z działem preparatyki oraz z działem magazynowania i ekspedycji.
4. Sala pobraƒ powinna mieç dogodne połàczenie ze
stanowiskiem kontroli serologicznej.
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IV. Dział preparatyki
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu powinny zapewniaç mo˝liwoÊç:
1) wykonania wszystkich rodzajów preparatyki,
z uwzgl´dnieniem preparatyki w układzie otwartym;
2) przechowywania w standardowych warunkach krwi i
jej składników niezakwalifikowanych jeszcze do u˝ytku.
2. Dział powinien mieç dogodne połàczenia z działem
magazynowania i ekspedycji.
V. Dział laboratoryjny
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu powinny zapewniaç mo˝liwoÊç wykonania wszystkich obowiàzujàcych badaƒ u dawcy i w preparacie krwi lub jej składników.
2. Pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusów, biologii molekularnej i inne) powinny byç klimatyzowane.
VI. Dział ekspedycji
1. Pomieszczenia i urzàdzenia działu powinny zapewniaç:
1) przechowywanie w odpowiedniej temperaturze krwi
i jej składników;
2) przyjmowanie zwrotów niewykorzystanej krwi i jej
składników.
2. Magazyn (chłodnia, lodówki, zamra˝arki) krwi i jej
składników powinien byç zlokalizowany w dziale ekspedycji lub w jego pobli˝u.
3. Poczekalnia przy dziale ekspedycji powinna byçłatwo dost´pna z zewnàtrz.

VII. Dział zapewnienia jakoÊci
Pomieszczenia i urzàdzenia działu powinny zapewniç
prowadzenie kontroli jakoÊci wszystkich preparatów
krwi i jej składników produkowanych w całym regionie.

VIII. Oddziały terenowe
1. Oddział powinien byç zlokalizowany w miejscu
dost´pnym dla krwiodawców oraz zapewniajàcym
kontakt z działem diagnostyki laboratoryjnej.
2. Oddział powinien składaç si´ z cz´Êci dost´pnej

dla krwiodawców oraz z niedost´pnej dla krwiodawców cz´Êci laboratoryjnej, przeznaczonej tak˝e do
preparatyki (w przypadku jej wykonywania), ekspedycji krwi i jej składników.
3. W oddziale powinny znajdowaç si´ szatnie oraz
łazienki i ust´py dla dawców.
4. W oddziale powinny znajdowaç si´ pomieszczenia
słu˝àce do przygotowania i wydawania posiłków profilaktycznych. Dopuszcza si´ wykorzystanie do tego
celu stołówki szpitalnej lub bufetu.
ZAŁÑCZNIK Nr 5
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIA ˚ŁOBKA
1. W ˝łobku powinny znajdowaç si´:
1) sale pobytu dzieci (zabaw lub odr´bnych sypialni);
2) miejsce na wózki;
3) zespół sanitarny, w którego skład wchodzà ust´py,
umywalki i co najmniej 1 natrysk oraz
wydzielone miejsce do mycia nocników.
2. W ˝łobku powinny byç wydzielone zespoły
pomieszczeƒ przeznaczone dla ró˝nych grup wiekowych, w szczególnoÊci dla niemowlàt.
3. W salach pobytu dzieci minimalna powierzchnia
pomieszczenia na 1 dziecko powinna wynosiç
3,0 m2.
ZAŁÑCZNIK Nr 6
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIAPRACOWNI
BADA¡ ENDOSKOPOWYCH
1. W skład pracowni badaƒ endoskopowych wchodzà nast´pujàce pomieszczenia:
1) gabinet badaƒ górnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania;
2) gabinet badaƒ dolnego odcinka przewodu pokarmowego w przypadku ich wykonywania,
wyposa˝ony w ust´p, o ile nie ma wydzielonego
pokoju przygotowaƒ pacjenta, z bezpoÊrednim
dost´pem do pokoju badaƒ, wyposa˝onego w misk´
ust´powà, natrysk i umywalk´;
3) gabinet badaƒ dróg oddechowych w przypadku
ich wykonywania;
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4) zmywalnia usytuowana mi´dzy pokojami badaƒ
z bezpoÊrednim dost´pem, wyposa˝ona w urzàdzenia do mycia i dezynfekcji termiczno-chemicznej
endoskopów w sposób technologicznie powtarzalny
oraz w wentylacj´ mechanicznà nawiewno-wyciàgowà;
5) pokój personelu - w zale˝noÊci od potrzeb;
6) pokój, co najmniej z jednym stanowiskiem wybudzeniowym dla pobytu po badaniu, o ile wykonywane
sà znieczulenia.
2. W przypadku wykonywania zabiegów na drogach
˝ółciowych i trzustkowych w pracowni powinien znajdowaç si´ wydzielony gabinet badaƒ z aparatem rentgenowskim. Zabiegi te mogà byç wykonywane równie˝ w pracowni obrazowej.
3. Dopuszcza si´ wykonywanie wszystkich rodzajów
badaƒ i zabiegów przewodu pokarmowego w jednym
pokoju, pod warunkiem ˝e badania przeprowadzane
sà z zachowaniem rozdziału czasowego dla poszczególnych rodzajów badaƒ.
4. Dopuszcza si´ usytuowanie zmywalni nie umieszczonej mi´dzy gabinetami, pod warunkiem zapewnienia transportu endoskopów ska˝onych i zdezynfekowanych w szczelnie zamykanych pojemnikach.
5. W zmywalni, o której mowa w ust. 4, nale˝y dodatkowo zamontowaç urzàdzenia do mycia i dezynfekcji
pojemników transportowych w sposób technologicznie powtarzalny.
6. Endoskopy nale˝y przechowywaç w szafach
w pozycji wiszàcej. Dopuszcza si´ usytuowanie szaf
do przechowywania endoskopów w pokojach badaƒ
lub zmywalni.
7. Narz´dzia endoskopowe u˝ywane w czasie badaƒ
do wykonywania biopsji i zabiegów powinny byç
przed u˝yciem sterylizowane i przechowywane jako
wyrób sterylny.
8. Do badaƒ i zabiegów endoskopowych mo˝na u˝ywaç wyłàcznie endoskopów ze szczelnà optykà,
umo˝liwiajàcà ich mycie i dezynfekcj´ w pełnym
zanurzeniu.
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MIESZCZENIA I URZÑDZENIA PRACOWNIZAKŁADU
PATOMORFOLOGII
W skład zakładu patomorfologii wchodzà w szczególnoÊci:
1) prosektura (cz´Êç sekcyjna);
2) pracownia histologiczna;
3) pracownia cytologiczna;
4) pomieszczenia administracyjno-socjalne.
ZAŁÑCZNIK Nr 8
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZÑDZENIAPRACOWNI
ZESPOŁU REHABILITACJI
1. Liczb´ szafek w szatni oraz wielkoÊç zespołów
sanitarnych nale˝y ustalaç w zale˝noÊci od liczby stanowisk zabiegowych i przewidywanej ich przepustowoÊci.
2. Pomieszczenia hydroterapii powinny byç zlokalizowane w kondygnacji parteru, nad przestrzenià instalacyjnà. Dopuszcza si´ lokalizacj´ pomieszczeƒ hydroterapii na innej kondygnacji ni˝ parter. W takim przypadku w pomieszczeniach tych nale˝y zapewniç skutecznà izolacj´ przeciwwilgociowà, a tak˝e wentylacj´.
3. Pomieszczenia Êwiatłolecznictwa i elektrolecznictwa, je˝eli nie sà osobnymi pomieszczeniami, powinny byç oddzielone Êciankami do wysokoÊci co najmniej 2,0 m, umo˝liwiajàcymi stosowanie wspólnej
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu.
4. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe powinny byç
instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem na otoczenie.
5. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji
powinny byç zlokalizowane w sposób zapewniajàcy
dost´p osobom niepełnosprawnym, w tym poruszajàcym si´ na wózkach inwalidzkich.

ZAŁÑCZNIK Nr 7
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAå POD WZGL¢DEM FACHOWYM PO-
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SPRAWOZDANIE Z XII ZJAZDU POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA PIEL¢GNIAREK
EPIDEMIOLOGICZNYCH
Anna Tymoczko
WSSE Warszawa

W dniach 26 - 28.04.2009r odbył si´ w WiÊle XII Zjazd
Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiologicznych i Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod
patronatem Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego
w Dziedzinie Piel´gniarstwa Epidemiologicznego. Na
zaproszenie Zarzàdu PSPE i w ramach współpracy
naszych Stowarzyszeƒ w konferencji uczestniczył
przedstawiciel Zarzàdu Stowarzyszenia Higieny
Lecznictwa. To coroczne spotkanie zgromadziło około
700 osób - zarówno członków jak i sympatyków PSPE
oraz przedstawicieli firm i zaproszonych goÊci. Podczas
uroczystej kolacji 26.04.2009 r odbyło si´ oficjalne otwarcie Zjazdu, które ogłosiła Przewodniczàca PSPE Pani
Mirosława Malara. Wykład inauguracyjny wygłosił
dr Adam Sandauer – Prezes Stowarzyszenia Primum
Non Nocere. MieliÊmy okazj´ wysłuchaç te˝ wystàpieƒ
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, firm i innych zaproszonych goÊci. Przedstawiona została
oficjalnie
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Piel´gniarstwa
Epidemiologicznego - mgr Beata Ochocka, pełniàca t´
funkcj´ od kilku miesi´cy.
W czasie kolejnych dwóch dni konferencji odbyło si´
osiem sesji wykładowych, które obfitowały w wiele treÊci
merytorycznych przekazywanych w krótkich prezentacjach przez praktyków z dziedziny epidemiologii szpitalnej, mikrobiologii oraz przedstawicieli firm. Du˝ym zainteresowaniem cieszyła si´ pierwsza sesja prowadzona
przez prof. Dr hab. n. med. Andrzeja Gładysza, mgr
Beat´ Ochockà i dr Grzegorza Ziółkowskiego, w której
poruszano tematy nara˝enia pracowników opieki zdrowotnej w miejscu pracy, oraz post´powania poekspozycyjnego. Powszechnie wiadomo, ˝e zgodnie z przepisami pracodawca obowiàzany jest przeciwdziałaç nara˝eniu pracowników na działanie szkodliwych czynników w
tym równie˝ biologicznych. Zasady bezpiecznej pracy
obejmujà zarówno procedury jak i Êrodki ogólnej i indy-

widualnej ochrony pracowników. Wskazane jest, aby
procedury zawierajàce zasady bezpiecznej pracy były
jasno okreÊlone i łatwo dost´pne dla pracowników.
W swej prezentacji dr Weronika Rymer omówiła post´powanie poekspozycyjne zwiàzane z nara˝eniem na
materiał potencjalnie zakaêny, przenoszony drogà krwiopochodnà. Zastosowanie profilaktyki swoistej mo˝liwe
jest tylko w odniesieniu do zaka˝enia HIV i HBV. O jej
zastosowaniu powinien decydowaç specjalista chorób
zakaênych, po uprzedniej ocenie ryzyka zaka˝enia
i korzyÊci płynàcych z zastosowania leków. Profilaktyka
HIV polega na przyjmowaniu przez 28 dni dwóch
a w przypadku ekspozycji o du˝ym ryzyku trzech leków
antyretrowirusowych. Leczenie nale˝y wdro˝yç jak najszybciej, przed upływem 72 godzin od ekspozycji (o ile
to mo˝liwe do 2 godzin od ekspozycji za˝yç 250-300 mg
zydowudyny). W trakcie dyskusji podniesiono kwesti´
utrudnionego dost´pu do leków pracowników opieki
zdrowotnej zawodowo eksponowanych na HIV. Od
01.01.2009 r tj. od czasu wejÊcia w ˝ycie nowej ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób
zakaênych u ludzi procedura podania leku cz´sto ulega
wydłu˝eniu, gdy˝ pracownik podczas konsultacji w szpitalu zakaênym nie otrzymuje leku, tylko recept´, a koszty leczenia pokrywa jego pracodawca.
W sesji popołudniowej przygotowanej i prowadzonej
przez prof. dr hab. Ann´ Przondo-Mordarskà i dr n. med.
Marzenn´ Bartosiewicz wysłuchaliÊmy kilku ciekawych
prezentacji dotyczàcych zaka˝eƒ odcewnikowych i biofilmu jako patomechanizmu zaka˝eƒ dróg moczowych.
Mgr Beata Ochocka omówiła rol´ piel´gniarki epidemiologicznej w prewencji zaka˝eƒ układu moczowego zwracajàc uwag´, ˝e ZUM jest najcz´Êciej wyst´pujàcym
zaka˝eniem szpitalnym stanowi 30-40 % wszystkich
zaka˝eƒ i jego monitorowanie jest podstawowym zadaniem w pracy zespołu kontroli zaka˝eƒ. Ryzyko zaka˝e-
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nia najwi´ksze jest u chorych cewnikowanych wi´c do
podstawowych działaƒ zapobiegawczych nale˝à: bezwzgl´dne przestrzegania aseptyki, stosowanie zamkni´tych systemów drena˝u, stosowanie ˝eli jednorazowych
do cewnikowania, odstàpienie od procedur płukania
p´cherza i cewnika, unikanie niepotrzebnych manipulacji i utrzymywanie cewnika najkrócej jak to tylko mo˝liwe.
Pani M. Sobania przedstawiła opracowanà pod patronatem PSPE, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Piel´gniarstwa Epidemiologicznego oraz Towarzystwa
Mikrobiologii Klinicznej publikacj´ ,,Zasady prawidłowego cewnikowania dróg moczowych”.
Kolejne sesje wypełnione były prezentacjami dotyczàcymi doÊwiadczeƒ własnych ró˝nych Zespołów Kontroli
Zaka˝eƒ Szpitalnych min. ze szpitali z Bydgoszczy,
Poznania, Łodzi, Lublina. Przedstawiano równie˝ wiele
nowoÊci z rynku produktów stosowanych w zapobieganiu zaka˝eniom zarówno w trakcie sesji wykładowych
jak i na stoiskach poszczególnych firm. Swojà sesj´
miało tak˝e Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej
Sterylizacji i Dezynfekcji, w której głos zabrali: mgr
Waldemar Olszak (przewodniczàcy SKSSiD), mgr
El˝bieta Kutrowska oraz mgr Stanisław Âwitalski. Jak
zwykle w profesjonalny sposób przedstawili zagadnienia
dotyczàce szeroko poj´tej dekontaminacji ze zwróceniem uwagi na stosowanie preparatów antyseptycznych
do ràk, skóry, pola operacyjnego i błon Êluzowych
a tak˝e narz´dzi kontroli i walidacji sterylizacji oraz systemów bariery sterylnej. Nie sposób w krótkim materiale
opisaç wszystkich wra˝eƒ jakie towarzyszyły temu spotkaniu, ale rozmach organizacyjny, wielkie zaanga˝owanie, dbałoÊç o zadowolenie uczestników były widoczne
na ka˝dym kroku.
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SPRAWOZDANIE Z VI KONFERENCJI NAUKOWOSZKOLENIOWEJ „ROLA PIEL¢GNIARKI NACZELNEJ
I ODDZIAŁOWEJ W PROFILAKTYCE
ZAKA˚E¡ SZPITALNYCH”
El˝bieta Lejbrandt
Anna Tymoczko, WSSE Warszawa

W dniach 12-13 marca 2009 roku odbyła si´
w Warszawie VI konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola
piel´gniarki naczelnej i oddziałowej w profilaktyce zaka˝eƒ szpitalnych” zorganizowana przez Biuro Promocji
Medycznej ABACUS. Wykład inauguracyjny na temat
„Zaka˝enie i krwotok – wzajemne relacje” wygłosił Prof.
Krzysztof Bielecki. Na wst´pie przypomniał, ˝e obowiàzujà mi´dzynarodowe hasła: sepsa, ci´˝ka sepsa (niewydolnoÊç narzàdowa), wstrzàs septyczny. Prelegent
omówił problem krwotoku, który mo˝e byç spowodowany m. n. urazem, p´kni´tym t´tniakiem, utratà krwi podczas operacji. Krwawienie zwi´ksza ryzyko rozwoju
zaka˝enia. Spowodowane jest to upoÊledzeniem perfuzji i utlenowania tkanek co upoÊledza funkcj´ makrofagów i leukocytów, zmniejszeniem skutecznoÊci ogólnej i
miejscowej odpornoÊci humoralnej i komórkowej a tak˝e
upoÊledzeniem bakteriobójczej aktywnoÊci płytek krwi.
W zaka˝eniu i sepsie objawem krytycznym jest spadek
liczby płytek krwi w krwi obwodowej poni˝ej 100 000,
obni˝enie liczby płytek krwi jest markerem zagra˝ajàcej
sepsy. W zwiàzku z powy˝szym nie nale˝y zapominaç o
antybiotykoterapii w leczeniu nast´pstw krwotoku.
Pierwszà sesj´ poÊwi´conà „JakoÊci opieki w praktyce szpitalnej” prowadziła mgr Maria CiuruÊ, jednoczeÊnie wygłosiła pierwszy referat na temat „Zarzàdzanie
przez jakoÊç”. Przedstawiła na wst´pie definicje jakoÊci;
jedna z nich, Komisji Wspólnej ds. Akredytacji Szpitali
brzmi „JakoÊç to stopieƒ, w jakim ka˝da usługa Êwiadczona pacjentowi dostarczana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, podnosi prawdopodobieƒstwo uzyskania
po˝àdanego wyniku opieki i redukuje prawdopodobieƒstwo niepo˝àdanych rezultatów”. Prelegentka przypomniała histori´ jakoÊci. Oficjalne rozpocz´cie działalnoÊci ISO datowane jest na 23 luty 1947 r, jednym z człon-

ków zało˝ycieli był Polski Komitet Normalizacyjny.
W 1987 roku Mi´dzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna ISO opublikowała seri´ norm ISO 9000,
które opisywały system zapewnienia jakoÊci. Od tego
czasu normy te sà wdra˝ane w ró˝nych przedsi´biorstwach.
Zarzàdzanie przez jakoÊç charakteryzuje si´ kompleksowym podejÊciem do spraw jakoÊci w placówce
medycznej i jej otoczeniu, o jakoÊci decydujà wszyscy
pracownicy danej placówki. Przystàpienie do procesu
jest dobrowolne a zwieƒczeniem pracy jest uzyskanie
przez placówk´ opieki medycznej certyfikatu jakoÊci.
Przyst´pujàc do prac zwiàzanych z ubieganiem si´
o certyfikat jakoÊci nale˝y zadbaç o wszystkie elementy
b´dàce elementami składowymi jakoÊci w opiece
medycznej. Sà to mi´dzy innymi:
– zapewnienie odpowiedniej liczby personelu w placówce, kadry medycznej posiadajàcej prawo wykonywania zawodu
– szkolenie pracowników celem aktualizowania ich
wiedzy fachowej
– właÊciwe prowadzenie, przechowywanie i udost´pnianie dokumentacji medycznej
– przestrzeganie praw pacjenta, zasad etyki zawodowej
– zapobieganie zaka˝eniom, monitorowanie ich,
– opracowanie, wdra˝anie, aktualizowanie procedur
medycznych, higienicznych itp.,
– zapewnienie bezpieczeƒstwa pacjenta,
– zagwarantowanie wiarygodnych badaƒ diagnostycznych,
– rejestrowanie i monitorowanie zdarzeƒ niepo˝àdanych.
Referat na temat „Etyka piel´gniarska jako element
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jakoÊci opieki” przedstawił dr n. med. Mariusz
Wysokiƒski. Definicja etyki piel´gniarskiej: „Całokształt
norm dotyczàcych obowiàzków piel´gniarek w zakresie
post´powania z ludêmi znajdujàcymi si´ pod ich opiekà.
Dotyczy to równie˝ stosunków zawodowych mi´dzy piel´gniarkami a innymi grupami pracowników słu˝by zdrowia. Naczelnà zasadà jest dobro chorego i podopiecznego, jak równie˝ dobre imi´ zawodu i wszystkich jego
członków”. Podstawowym wyznacznikiem osiàgni´cia
okreÊlonego poziomu opieki b´dzie spełnienie wymagaƒ i oczekiwaƒ odbiorcy usług zdrowotnych.
Piel´gniarka powinna tak post´powaç, aby dà˝yç do
osiàgni´cia dobrostanu osób znajdujàcych si´ pod jej
opiekà. Poszanowanie godnoÊci osoby powinno byç
niezale˝ne od jego społecznej i ekonomicznej pozycji,
cech osobowoÊciowych oraz rodzaju problemów zdrowotnych. Prelegent podał podstawowe zasady etyczne
jakie majà zastosowanie w piel´gniarstwie:
– zasada szacunku dla osoby
– zasada dobroczynnoÊci, nieszkodzenia, niekrzywdzenia zwiàzana z zasadà primum non nocere
– zasada sprawiedliwoÊci (ka˝dej osobie: równo, stosownie do potrzeb, stosownie do zasług, stosownie
do reguł wolnego rynku) i bezinteresownoÊci
– zasada odpowiedzialnoÊci.
Konieczna jest znajomoÊç Kodeksu Etyki Zawodowej
co umo˝liwia wykonywanie obowiàzków zapewniajàcych
najwy˝szà jakoÊç opieki.
Nast´pny referat na temat „OdpowiedzialnoÊç piel´gniarskiej kadry kierowniczej z tytułu nieprzestrzegania
lub niewdro˝enia procedur medycznych i higienicznych”
wygłosiła dr n.med. Gra˝yna Rogala-Pawelczyk.
Na wst´pie prelegentka przytoczyła kilka poj´ç zwiàzanych z zagadnieniem odpowiedzialnoÊci kadry kierowniczej za realizacj´ zadaƒ w zakresie organizacji
opieki piel´gniarskiej: cele działania systemu opieki
zdrowotnej, misj´ piel´gniarstwa, funkcje piel´gniarstwa.
Zaprezentowała podstawowe poj´cia z zakresu odpowiedzialnoÊci stwierdzajàc, ˝e pracownik czyli w tym
wypadku piel´gniarka/poło˝na ponosi odpowiedzialnoÊç m. in. za sposób i jakoÊç swoich działaƒ profesjonalnych, zaÊ kadra kierownicza odpowiada za to komu
zleciła zadanie i jakie stworzyła warunki ku ich realizacji.
Stwierdziła, ˝e jednym z zadaƒ piel´gniarskiej kadry kierowniczej jest przestrzeganie, wdra˝anie i utrzymanie
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w działaniu procedur medycznych i higienicznych.
Zaniedbanie kadry kierowniczej zwiàzane z wdro˝eniem
procedur medycznych i higienicznych w podległych placówkach mo˝e byç przyczynà zagro˝eƒ dla zdrowia
i bezpieczeƒstwa pacjenta a tak˝e piel´gniarek/poło˝nych i innych pracowników placówki.
„Adaptacja zawodowa piel´gniarek – zwiàzek z jakoÊcià opieki” to referat wygłoszony przez dr n. biol.
Gra˝yn´ Kruk-Kupiec.
Inwestowanie w kapitał ludzki ma znaczenie nie tylko
z punktu widzenia logistyki zarzàdzania ale tak˝e jakoÊci
opieki. Adaptacja to przystosowanie człowieka, w tym
wypadku piel´gniarki do nowych warunków panujàcych
w danym zakładzie opieki zdrowotnej, musi dostarczyç
pracownikowi niezb´dnych informacji do pełnienia okreÊlonej funkcji zawodowej. Adaptacja dotyczy nie tylko
pracowników, którzy rozpoczynajà prac´, ale równie˝
tych, którzy zmieniajà zakład pracy lub zostajà przesuni´ci do innego oddziału. Proces adaptacji to dwa etapy:
adaptacja wst´pna – pierwsze spotkanie z naczelnà piel´gniarkà, zapoznanie pracownika z oddziałem, jego
specyfikà, strukturà organizacyjnà, zasadami pracy, oraz
adaptacja właÊciwa – ustalenie systemu dy˝urów z opiekunem, systemu spotkaƒ, informacje o osiàgni´ciach
i uwagach podczas trwania adaptacji. Istotnà rol´ w procesie adaptacji piel´gniarki odgrywa jej bezpoÊredni
zwierzchnik czyli piel´gniarka oddziałowa oraz opiekun
do zadaƒ, do którego nale˝y wprowadzenie pracownika
w prace na oddziale, zapoznanie ze standardami, procedurami, słu˝enie pomocà, udzielanie odpowiedzi na
pytania dotyczàce stanowisk pracy. Podsumowaniem
adaptacji (w szpitalu w Piekarach Âlàskich), po 3-miesi´cznym sta˝u w oddziale jest rozmowa przeprowadzana w obecnoÊci opiekuna, przedstawienie karty adaptacyjnej osobie ocenianej a po uzyskaniu pozytywnej
oceny przedłu˝enie umowy na okres 2 lat. Proces adaptacji pozwala na wykluczenie nieprawidłowych przyzwyczajeƒ, nauczenie pracownika dobrej pracy, przygotowanie go do pełnienia nało˝onych obowiàzków.
Nieprawidłowo przygotowany pracownik mo˝e popełniaç bł´dy, które mogà stanowiç zagro˝enia dla zdrowia
i ˝ycia pacjenta.
Ostatni wykład w tej sesji na temat „Ârodowisko pracy
piel´gniarek a wyniki leczenia pacjentów” wygłosiła
mgr Dorota Kilaƒska.
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Praca piel´gniarki jest trudna, odpowiedzialna, wymaga stałej dyspozycyjnoÊci, radzenia sobie w ró˝nych
sytuacjach. Piel´gniarki sà nara˝one na wiele zagro˝eƒ
zdrowotnych. Organizacja miejsca pracy czyli czas
pracy, przerwy w pracy, jej tempo, wystarczajàca obsada stanowisk pracy, zaopatrzenie stanowiska pracy
w Êrodki pracy to podstawowe sprawy oddziaływujàce
na bezpieczeƒstwo pracy. Prelegentka du˝o miejsca
poÊwi´ciła zagadnieniu wpływu odpowiedniej obsady
piel´gniarskiej na bezpieczeƒstwo pacjenta i personelu
medycznego. Przytoczyła wyniki badaƒ przeprowadzonych w pi´ciu krajach, które wykazały, ˝e tam gdzie przypada wi´ksza liczba pacjentów na jednà piel´gniark´ ,
tan istnieje wi´ksza ÊmiertelnoÊç i zachorowalnoÊç, wi´cej bł´dów w sztuce i zdarzeƒ niepo˝àdanych.
Sesj´ II dotyczàcà procedur higieny w placówkach
ochrony zdrowia prowadziła równie˝ mgr Maria CiuruÊ.
Rol´ procedur i standardów w jakoÊci opieki medycznej
omówiła mgr Maria CiuruÊ. Placówki medyczne starajàc
si´ o uzyskanie certyfikatu muszà mieç opracowane
i wdro˝one procedury i standardy post´powania . Nie
wszystkie czynnoÊci medyczne mo˝na ujàç w normy,
wystandaryzowaç, opisaç w postaci rozporzàdzeƒ, usługi medyczne i higieniczne muszà byç Êwiadczone w taki
sposób aby minimalizowaç ryzyko, czyli muszà byç
wykonywane zgodnie z pewnymi zasadami, z wiedzà
medycznà, a tak˝e zdrowym rozsàdkiem. Szczegółowe
procedury dla placówki medycznej powinni opracowywaç pracownicy majàcy autorytet, du˝e doÊwiadczenie,
posiadajàcy du˝à wiedz´, która jest systematycznie
aktualizowana, podnoszàcy swoje kwalifikacje na kursach, zjazdach, konferencjach, Êledzàcy aktualnoÊci
wydawnicze. Procedury te powinny byç opracowane na
podstawie najnowszej literatury naukowej, wiedzy
medycznej opartej na dowodach (EBM), rekomendacji
stowarzyszeƒ naukowych, opracowaƒ oraz dost´pnych
aktualnych aktów prawnych. Ka˝da procedura musi byç
autoryzowana, zaopatrzona w wykaz literatury i wszelkich êródeł, z których korzystał autor, zaakceptowana
przez kierownika placówki, datowana, po wdro˝eniu
monitorowana i aktualizowana.
Temat współpracy mi´dzy piel´gniarkami oddziałowymi, naczelnymi, epidemiologicznymi omawiały mgr
Mirosława Malara Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Piel´gniarek Epidemiologicznych oraz mgr Beata

Ochocka
Konsultant
Krajowy
w
Dziedzinie
Piel´gniarstwa Epidemiologicznego. Prawidłowa, pełna
zrozumienia i merytorycznoÊci współpraca mi´dzy piel´gniarkami epidemiologicznymi a kierowniczà kadrà piel´gniarskà to bardzo istotny problem, którego umiej´tne
i polityczne rozwiàzanie prowadzi do poprawy jakoÊci
pracy, zapobiega rozwijaniu si´ zaka˝eƒ szpitalnych
i wzmacnia presti˝ placówki. Procedury higieniczne,
standardy opieki medycznej opracowane i wdro˝one
przez placówk´ opieki zdrowotnej, opracowane w oparciu o najnowsze wytyczne, zalecenia powinny byç wdro˝one i nadzorowane przez cały personel placówki.
Standaryzacja post´powania daje efekty zwiàzane
z bezpieczeƒstwem pacjenta, bezpieczeƒstwem pracowników i wysokim poziomem wiedzy pracowników.
W czasie omawiania tematu prelegentki wspomniały m.
in. o opracowaniu, wdro˝eniu , przestrzeganiu i kontroli,
procedur i standardów w zakresie higieny szpitalnej,
koniecznoÊci ustawicznego podnoszenia kwalifikacji
poprzez szkolenia wewn´trzne i zewn´trzne.
„Profilaktyka zaka˝eƒ zwiàzanych ze stosowaniem
cewników naczyniowych” to problem omówiony przez
mgr Krystyn´ Majewskà. Dost´p do układu ˝ylnego ,
który jest niezb´dny w wielu przypadkach do prawidłowego leczenia pacjenta stanowi ryzyko powikłaƒ septycznych. Prelegentka przekazała zakres w jakim powinien
byç przeszkolony personel posługujàcy si´ cewnikiem, a
mianowicie: powinien znaç prawidłowe techniki posługiwania si´ tym sprz´tem zarówno pod wzgl´dem zasad
aseptycznego posługiwania si´ linià ˝ylnà, zasad podłàczania wlewu do cewnika i zamykania cewnika na okres
przerwy, zasad zmian opatrunków na cewniku, post´powania w przypadku zatkania cewnika, jego uszkodzenia,
znajomoÊci powikłaƒ i zasad post´powania w przypadku
ich wystàpienia. Niedostateczne przestrzeganie zasad
aseptyki oraz niewłaÊciwa obsługa cewnika powoduje
wyst´powanie du˝ej iloÊci powikłaƒ zwiàzanych z zaka˝eniem linii ˝ylnej. Odka˝anie miejsca wprowadzenia cewnika i opatrunek na cewniku to najwa˝niejsze czynnoÊci
zapobiegajàce zaka˝eniom. Wg prelegentki najskuteczniejsze Êrodki do odka˝ania skóry wokół miejsca wyprowadzenia cewnika to 70% alkohol, 10% jodopowidon lub
2% chlorheksydyna. Istotnà sprawà sà równie˝ opatrunki
osłaniajàce miejsce wyprowadzenia cewnika, powinny to
byç samoprzylepne wodoodporne opatrunki typu op-
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side, samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym,
opatrunki z jałowej gazy mocowane przylepcem.
Opatrunek powinien byç zmieniany codziennie podczas
toalety pacjenta lub gdy ulegnie zamoczeniu czy zabrudzeniu. Prelegentka wspomniała równie˝ o bardzo istotnej
procedurze płukania i zamykania cewnika na okres przerwy. Wi´kszoÊç cewników do długotrwałego stosowania w
tym porty powinna byç po przepłukaniu 0,9%NaCl wypełniona heparynà. Omówione zostały równie˝ rodzaje stosowanych cewników:
– nietunelizowane, które sà stosowane w celu leczenia w oddziałach intensywnej terapii oraz w przypadku wykorzystywania ich do ˝ywienia pozajelitowego, posiadajà one od jednego do trzech kanałów, cz´ste sà niestety zaka˝enia tych cewników
z uwagi na cz´ste przy nich manipulacje,
– tunelizowane stosowane u chorych wymagajàcych
dłu˝szego ˝ywienia pozajelitowego, te cewniki sà
zaopatrzone w mankiety dakronowe, mankiety przeciwbakteryjne,
– porty podskórne, które znalazły szerokie zastosowanie w onkologii do podawania chemioterapii
a tak˝e do podawania ˝ywienia pozajelitowego, sà
to dołàczone do tunelizowanego cewnika całkowicie implantowane pod skór´ komory z membranà.
Podskórna lokalizacja portu znacznie zmniejsza
ryzyko infekcji ze strony otoczenia i skóry pacjenta.
Nast´pnie dr n. med. Barbara Waszak przedstawiła
referat na temat „ Kontaminacja drobnoustrojami chorobotwórczymi Êrodowiska szpitalnego jako wyzwanie dla
procesów dekontaminacji”. Prelegentka przypomniała,
˝e êródłem infekcji w szpitalu mo˝e byç Êrodowisko o˝ywione czyli pacjenci, personel, odwiedzajàcy ale równie˝
nieo˝ywione Êrodowisko szpitala czyli jego wyposa˝enie, sprz´t medyczny, instrumentarium chirurgiczne.
Zjawiskiem oczywistym jest kontaminacja przez mikroorganizmy powierzchni nieo˝ywionych w placówkach
opieki medycznej i dlatego konieczne jest monitorowanie tego zjawiska i podejmowanie działaƒ zaradczych.
Działania te to prowadzenie procesów dekontaminacji,
których celem jest zredukowanie liczby mikroorganizmów do iloÊci bezpiecznej przede wszystkim dla chorego ale równie˝ dla personelu placówki. Opracowanie
procedur dekontaminacji wymaga du˝ej wiedzy oraz
znajomoÊci placówki, w której ma byç wdro˝ona.
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Prelegentka przedstawiła tabelk´ dotyczàcà przykładów
prze˝ywalnoÊci mikroorganizmów na suchych
powierzchniach nieo˝ywionych, np. Staphylococcus
aureus – do 7 miesi´cy, Pseudomonas aeruginosa – do
16 miesi´cy, Klebsiella spp. – do 30 miesi´cy,
Mycobacterium tuberculosis – do roku a nawet dłu˝ej,
rota wirusy – 2 miesiàce, HAV, HIV, - około 7 dni, SARS,
grypa – kilka dni. Przedstawione dane wskazujà jak
wa˝ne jest prawidłowe przeprowadzenie dekontaminacji
na terenie placówki medycznej, likwiduje ona rezerwuary
i êródła nieo˝ywione, przecina drogi transmisji.
Trzecia sesja przygotowana i prowadzona przez dr n.
biol. Gra˝yn´ Kruk-Kupiec dotyczyła zapobiegania
i leczenia odle˝yn. Na wst´pie mgr Danuta Sternal omówiła klasyfikacj´ odle˝yn. W literaturze prezentowane sà
liczne klasyfikacje odle˝yn. Podziały stanów rany odle˝ynowej uwzgl´dniajà gł´bokoÊç uszkodzenia i stan rany,
wyglàd rany oraz jej wielkoÊç, etap gojenia oraz przydział rany do struktur skóry i innych zmienionych tkanek.
Znane i stosowane sà klasyfikacje 4 stopniowe np. wg.
Seilera , wg. European Pressure Ulcer Advisory Panel,
wg. Enisa i Sormento oraz 5 –stopniowa wg. Torrancea
(cz´sto stosowana w Polsce). Stosowanie klasyfikacji
odle˝yn słu˝y porozumiewaniu si´ personelu sprawujàcego opiek´ nad chorym, dokonywaniu doboru opatrunków ( np. hydro˝ele w czarnej martwicy), mo˝liwoÊci
wykorzystania w badaniach Wa˝ne jest zaznaczanie
w dokumentacji medycznej według jakiej klasyfikacji
prowadzi si´ ocen´ i post´powanie z ranà odle˝ynowà.
W leczeniu istotne znaczenie ma okreÊlenie na jakim etapie gojenia znajduje si´ rana (martwica czarna, martwica ˝ółta, ziarninowanie, naskórkowanie). Zgodnie
z Rozporzàdzeniem MZ z 7.11.2007 ( Dz.U. Nr210
poz.1540) leczeniem odle˝yn ( do II stopnia włàcznie)
bez zlecenia lekarskiego mo˝e zajmowaç si´ piel´gniarka. Prelegentka omówiła tak˝e profilaktyk´ oraz ograniczenie czynników ryzyka odle˝yn, które podzieliła na
czynniki wewn´trzne ( uzale˝nione od stanu zdrowia
pacjenta) oraz zewn´trzne ( wynikajàce z poziomu
Êwiadczonych usług medycznych). Ka˝dy szpital powinien mieç opracowany program profilaktyki odle˝yn
a ka˝dy przyjmowany pacjent zało˝onà kart´ oceny ryzyka wystàpienia odle˝yn wg. wybranej skali (ocena dokonana w ciàgu 2 pierwszych godzin od przyj´cia).
Kolejny wykład dotyczył schematu TIME w post´po-
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waniu z odle˝ynà jako ranà przewlekłà i wygłosiła go mgr
Agnieszka Kwieciƒska z CMJ w Krakowie. TIME jest
akronimem nazw angielskich elementów składowych
tego schematu. T – Tissure – opracowanie tkanek, I –
infection – kontrola zapalenia lub infekcji, M – Moisture
Imbalance – równowaga w zakresie wilgotnoÊci, E –
Epithelial, Edge, – zbli˝anie si´ kraw´dzi rany (epitelializacja- naskórkowanie). Zwrócenie uwagi na te 4 elementy majàce wpływ na gojenie odle˝yny ułatwia post´powanie i leczenie i prowadzi do poprawy jakoÊci i efektywnoÊci piel´gnacji.
Mgr Michał
Bedlicki omówił funkcjonowanie
Krajowego Rejestru Odle˝yn, który prowadzony jest
przez Centrum Monitorowania JakoÊci w Ochronie
Zdrowia. Dane z rejestru dost´pne sà na stronie internetowej www.decubitus.cmj.org.pl . W rejestracji dobrowolnie uczestniczy obecnie 23 szpitale , 128 oddziałów wg.
stanu na marzec 2009 ocenie poddano ponad 3 tys.
Pacjentów i i ponad 7 tys. odle˝yn. prelegent przedstawił
dane z rejestru dotyczàce cz´stoÊci wyst´powania odle˝yn wg. stopnia ,lokalizacji odle˝yny, płci, wieku, oddziału. Temat ,,Pacjent z ranà zaka˝onà MRSA” mgr Beata
Ochocka – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Piel´gniarstwa Epidemiologicznego. PodkreÊliła, ˝e MRSA
to wcià˝ bardzo niebezpieczny patogen, który wyst´puje obecnie ju˝ nie tylko w szpitalach, ale tak˝e w Êrodowisku pozaszpitalnym, domach opieki społecznej,
hospicjach , zol-ach. Niezb´dne jest bezwzgl´dne przestrzeganie zasad izolacji w post´powaniu z pacjentem
z ranà zaka˝onà MRSA (w tym tak˝e odle˝ynà) a wiedza
i ÊwiadomoÊç zagro˝enia MRSA oraz motywacja do
działaƒ prewencyjnych ze strony personelu ale tak˝e
pacjenta i jego rodziny jest sprawà podstawowà.
Podczas ostatniej sesji prowadzonej przez dr.in˝.
Katarzyn´ Majchrzyckà z Zakładu Ochron Osobistych
CIOP w Łodzi omówiono zagadnienia bezpieczeƒstwa
pracy piel´gniarek ze zwróceniem uwagi na poszczególne elementy odzie˝y ochronnej. We wst´pie dr.in˝.
Majchrzycka i dr. in˝. Agnieszka Kurczewska przedstawiły przeglàd aktów prawnych, norm i dyrektyw UE dotyczàcych stosowania ochron osobistych. Podstawowym
obowiàzujàcym w Polsce przepisem regulujàcym te
kwestie jest Kodeks Pracy. Zgodnie z art. 237 pracodawca jest obowiàzany dostarczyç pracownikowi nieodpłatnie Êrodki ochrony indywidualnej , Êrodki ochrony

muszà spełniaç wymagania dotyczàce oceny zgodnoÊci
okreÊlone w odr´bnych przepisach. Takie wymagania
oraz zasady bezpiecznego stosowania sà okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społ.
z 11.06.2002 r dotyczàcym ogólnych przepisów BHP
Ww. przepisy polskie wynikajà z dyrektywy 89/656/EWG
w sprawie minimalnych wymagaƒ w dziedzinie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracowników korzystajàcych z wyposa˝enia ochronnego. JednoczeÊnie obowiàzuje
Rozporzàdzenie
Ministra
Gospodarki
z 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla
Êrodków ochrony indywidualnej, w którym okreÊlono
wymagania, warunki i tryb dokonywania oceny oraz
wzór oznakowania CE. Co jest zgodne z wymaganiami
dyrektywy 89/686/EWG która reguluje zasady wprowadzania na rynek Êrodków ochrony indywidualnej.
W zale˝noÊci od poziomu ryzyka na stanowisku pracy
Êrodki ochrony osobistej dzieli si´ na kategorie ( I II lub
III). Wszystkie muszà mieç znak CE a ocen´ Êrodków
kat. II i III musi prowadziç jednostka notyfikowana. Ârodki ochrony indywidualnej osób pracujàcych w takim
nara˝eniu muszà zabezpieczaç przed czynnikami biologicznymi zgodnie z Dyrektywà
2000/54/WE
i Rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z 22.04.2005 r
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w Êrodowisku pracy ( Dz. U. Nr 81 poz. 716 ze zm. Dz. U.
z 2008 Nr 48 poz. 288). Szczegółowe wymagania dla
odzie˝y chroniàcej przed czynnikami biologicznymi sformułowano w Normie PN EN 14 126. Odzie˝ chroniàca
przed czynnikami biologicznymi nale˝y do Êrodków
ochrony indywidualnej kategorii II lub III w zale˝noÊci od
poziomu ryzyka. Nale˝y podkreÊliç, ˝e niektóre Êrodki
ochrony indywidualnej np. odzie˝ dla personelu bloku
operacyjnego musi spełniaç wymagania dla wyrobów
medycznych wg. Dyrektywy 93/ 42/EEC i Ustawy o
wyrobach medycznych z 20.04.2004 r. Wymagania dla
odzie˝y przeznaczonej do stosowania w bloku operacyjnym oraz dla obło˝eƒ chirurgicznych przedstawione
zostały w normie PN EN 13 795. Odzie˝ ochronna personelu medycznego powinna byç wykonana z tzw.
materiałów barierowych, które charakteryzujà si´ paroprzepuszczalnoÊcià umo˝liwiajàcà odprowadzanie ciepła i pary wodnej z organizmu. Jest coraz wi´cej dost´pnych takich materiałów na rynku zarówno jednorazowego jak i wielorazowego u˝ytku. U˝ytkownicy oraz osoby
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zajmujàce si´ zaopatrzeniem w Êrodki ochrony indywidualnej powinni posiadaç odpowiednià wiedz´ dotyczàcà oznakowania i stosowaç tylko takie Êrodki które spełniajà wymagania i sà prawidłowo oznakowane przez
producentów. Pomocne w tym zakresie sà liczne
wydawnictwa min. elektroniczne publikowane przez
autorów tej prezentacji dost´pne na stronach
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Mgr Agnieszka Stefko omówiła zagadnienia dotyczàce r´kawic jako Êrodka ochrony ràk pracowników ochrony zdrowia. Podzieliła r´kawice w zale˝noÊci od przeznaczenia na 2 grupy:
1. r´kawice medyczne stosowane w celu zapewnienia
jednoczesnej ochrony zarówno pracownika jak i
pacjenta (zalicza si´ je do wyrobów medycznych) i
stosuje si´ jako wyroby jednorazowego u˝ytku.
R´kawice medyczne dzieli si´ na:
– r´kawice chirurgiczne (kształt anatomiczny, zawsze
sterylne, stosowane w zabiegach ,,inwazyjnych”)
– r´kawice diagnostyczne/zabiegowe (sterylne lub
niesterylne w zale˝noÊci od przeznaczenia).
R´kawice medyczne muszà spełniaç wymagania
normy EN 455 cz´Êci 1-3 oraz posiadaç znak CE. W
ofercie producentów obecnie jest wiele r´kawic wykonanych z ró˝nych materiałów w ró˝nych kolorach.
Dost´pne sà wcià˝ r´kawice z lateksu kauczuku naturalnego lekko pudrowane lub bezpudrowe powlekane od
wewnàtrz ro˝nymi substancjami np. warstwà polimerowà ( silikonem) niekiedy dodatkowo z wewn´trznà warstwà kremu nawil˝ajàcego lub powłokà aloesowà.
Stosowane sà tak˝e r´kawice winylowe, nitrylowe neoprenowe. Cz´sto producenci oferujà r´kawice medyczne do stosowania w konkretnych obszarach; kardiochirurgiczne, ortopedyczne, ginekologiczne, mikrochirurgiczne.
2. r´kawice ochronne stosowane dla potrzeb zapewnienia ochrony ràk pracownika podczas pracy w
nara˝eniu na działanie substancji chemicznych bez
kontaktu z pacjentem np. prace porzàdkowe,
czyszczenie i dezynfekcja sprz´tów i narz´dzi).
R´kawice te zaliczane sà do Êrodków ochrony
indywidualnej i muszà spełniaç wymagania dyrektywy 89/686/EWG normy PN-EN 374 oraz posiadaç znak CE. GruboÊç tych r´kawic jest znacznie
wi´ksza, gdy˝ majà chroniç te˝ przed czynnikami
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mechanicznymi. Producent musi okreÊliç w instrukcji odpornoÊç na przenikanie chemikaliów, odpornoÊç na przesiàkanie, długoÊç i właÊciwoÊci
mechaniczne r´kawic. Nast´pne prezentacje dotyczyły zasad doboru Êrodków ochrony układu oddechowego, oczu oraz obuwia przeznaczonego dla
słu˝by zdrowia. Przedstawili je kolejno dr.in˝.
Katarzyna Majchrzycka, dr.in˝. Grzegorz Owczarek
i mgr in˝. Raał Hrynyk.
Półmaski – odpowiedni dobór półmasek przeznaczonych do ochrony przed bioaerozolem musi uwzgl´dniaç
nara˝enie na czynnik biologiczny odpowiedniej grupy
ryzyka (2, 3 lub 4) oraz uwzgl´dniaç klasyfikacj´ której
podstawà jest ocena skutecznoÊci materiału filtracyjnego. Maski o niskiej skutecznoÊci tzw. FFP1- stosuje si´ w
nara˝eniu na bioaerozol, którego czàstki majà wielkoÊç
powy˝ej 1μm, zaliczany do 1 grupy ryzyka. Maski o
Êredniej skutecznoÊci tzw. FFP2 - si´ w nara˝eniu na bioaerozol, którego wielkoÊç czàstek zawiera si´ w przedziale od 0,5μm do 1 μm zaliczany do 1 lub 2 grupy
ryzyka. Maski o wysokiej skutecznoÊci tzw. FFP3 - si´ w
nara˝eniu na bioaerozol, którego wielkoÊç czàstek
zawiera si´ w przedziale od 0,3 μm do 0,5 μm zaliczany do 3 grupy ryzyka
W przypadku koniecznoÊci stosowania Êrodków
ochrony układu oddechowego wobec czynników biologicznych grupy 4 ryzyka zawodowego nale˝y stosowaç
sprz´t specjalistyczny typu izolujàcego drogi oddechowe np. sprz´t w´˝owy podłàczony do linii sprz´˝onego
powietrza lub aparaty powietrzne butlowe). Przy doborze
ww. masek nale˝y równie˝ braç pod uwag´ instrukcje
producenta dotyczàce min. zaleceƒ max. czasu stosowania. Oraz wskazaƒ czy filtr stosowany w masce jest
jednokrotnego ( NR) czy wielokrotnego (R) u˝ycia.
Ârodki ochrony oczu – Dosyç powszechnie stosowane sà te osłony w nara˝eniu na czynniki mechaniczne i
fizyczne ( stomatolodzy, chirurdzy, w czasie nara˝enia na
odpryski, promieniowanie ultrafioletowe, laserowe) a niestety rzadziej podczas wykonywania zabiegów, w których wyst´puje ryzyko rozpryÊni´cia krwi lub innych płynów ustrojowych co równie˝ jest niezb´dne. Okulary
ochronne, gogle i oslony twarzy powinny byç szczelne,
nie utrudniaç widocznoÊci i pracy w okularach korekcyjnych nie przeszkadzaç w stosowaniu masek ochronnych. Muszà spełniaç wymagani normy PN_EN 166:
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2002 a producent powinien podaç zasady czyszczenia
i dezynfekcji.
Obuwie - pracodawca dobiera w zale˝noÊci od
warunków pracy i zagro˝enia uwzgl´dniajàc podział na:
– obuwie robocze – stosowane na co dzieƒ na stanowisku pracy z uwzgl´dnieniem zasad BHP
– obuwie o cechach ochronnych – stosowane jeÊli
zachodzi koniecznoÊç ochrony jako Êrodek ochrony indywidualnej ( wymagania zasadnicze, znak CE)
Sà 3 rodzaje takiego obuwia:
Obuwie zawodowe- ochrona przed urazami (spełnia
wymagania normy PN-EN ISO 20347:2007)
Obuwie ochronne- wyposa˝one w ochron´ palców
stopy - podnoski jako ochrona przed uderzeniem z energià , Êciskaniem z naciskiem i urazami ( spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20346:2007)
Obuwie bezpieczne- obuwie o cechach ochronnych
(spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20345:2007)
Podczas wykonywania czynnoÊci zawodowych
w nara˝eniu na czynniki biologiczne zalecane jest stosowanie obuwia całogumowego lub całotworzywowego o
ró˝nej wysokoÊci cholewki najlepiej do połowy łydki .
Obuwie to musi byç szczelne, nie mo˝e mieç niezabudowanej pi´ty oraz musi byç odporne na dezynfekcj´
(wg instrukcji producenta). Na zakoƒczenie usłyszeliÊmy
opini´ o ochraniaczach na obuwie, która jest zbie˝na ze
stanowiskiem SHL. Powszechnie stosowane w szpitalach ochraniacze przeznaczone dla odwiedzajàcych,
pacjentów czy personelu nie stanowià ochrony przed
przenikaniem patogenów. Profesjonalne ochraniacze
stosowane sà np. w blokach operacyjnych w czasie
zabiegów i słu˝à do ochrony przed przenikaniem patogenów przenoszonych z krwià i płynami ustrojowymi
w przypadku nara˝enia na kontakt z du˝à iloÊcià tych
płynów. Ochraniacze zakładane sà na zwykłe obuwie
i odzie˝ spodnià, powinny byç wykonane z materiału
barierowego, wielowarstwowego lub powleczonego
odpowiednim tworzywem, mieç Êciàgacz lub paski
mocujàce z taÊmà i si´gaç do połowy łydki.
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.

NAZWISKO:
IMI¢:
STOPIE¡ / TYTU¸ NAUKOWY
FUNKCJA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIASTO:

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

DATA
............................................

CZYTELNY PODPIS
............................................

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 40 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
BG˚ oddzia∏ w Koninie 06 2030 0045 1110 0000 0059 2570
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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DEKLARACJA CZ¸ONKA ZWYCZAJNEGO
Zg∏aszam ch´ç przystàpienia/odnowienia przynale˝noÊci do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Wyra˝am zgod´ na
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie SHL.
Zobowiàzuj´ si´ do przestrzegania postanowieƒ Statutu Stowarzyszenia oraz op∏acania sk∏adek cz∏onkowskich.

NAZWISKO:
IMI¢:
STOPIE¡ / TYTU¸ NAUKOWY
FUNKCJA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
MIASTO:

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

E–MAIL:

MIEJSCE PRACY:
NAZWA
MIASTO

KOD:

ULICA:

NR:

TEL:

FAX:

E–MAIL:
Data wstàpienia do SHL (w przypadku odnowienia cz∏onkostwa):
ADRES DO KORESPONDENCJI:

ZAMIESZKANIA

MIEJSCE PRACY

DATA
............................................

CZYTELNY PODPIS
............................................

Sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 40 zlotych rocznie prosimy nadsy∏aç na konto SHL:
BG˚ oddzia∏ w Koninie 06 2030 0045 1110 0000 0059 2570
z dopiskiem Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, 62–500 Konin, ul. Staszica 16
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